
  Bestyrelsesmøde den 27-11-2014 

Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub 
Torsdag den 27. november 2014 kl. 17.30 

 
 
Deltagere: Formand: Per Kristensen (PK), Næstformand Karsten Fabrin (KF), 
bestyrelsesmedlem Steen Louie (SL), bestyrelsesmedlem Mark Vildbrad (MV), 
bestyrelsesmedlem Niels Jørgen Søndergaard (NJS), Lars Rysgaard (LRY), Hans Peter 
Ingvorsen (HPI), Golf Manager Michael Kongsmark (MK) ref. 
 
Dagsorden: 

 
1. HP status for banen. 

 
2. Nyt fra Pro’en  

3. Godkendelse af referat fra den 28. oktober 2014 
Status af punkter fra sidste møde. 

4. Økonomi: 
Budget 2015 / Forventet 2014 samt oktober 2014    
        

5. Referat fra medarbejdernes visionsdag 

6. Østjysk Golf Ring: 
Status: 

    
7. Næste møde Dato’er for næste år planlægges 

    
8. Eventuelt 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ad. 1: HP status for banen  
 
Vi er helt vinterklar med maskiner, baneudstyr og andre lignende opgaver. Vi har ikke 
kunnet nå at klippe græsset i den frekvens jeg gerne ville, men vi har ikke været 
mandskab nok og overfladen har været for våd at klippe. Der er blevet klippet mange 
aftener for at få så tør en klipning som muligt for at minimere skaderne. Ingen er vist 
i tvivl om, at det har været den vildeste vækstsæson i årtier. 



  Bestyrelsesmøde den 27-11-2014 

 
Træflytningen gik fantastisk – 201 træer i alt – normalen er 150. Sammen med de 
mange andre store og små projekter er banen nu 95 % defineret i grove træk, og alle 
store akilleshæle er fjernet. Sidste store projekt er orden i og færdiggørelse af 
maskinhal. Altså behøver vi fra nu af mest ”kun” at passe banen. Af projekter til 
foråret håber jeg vi kan nå at fjerne bunkers på hul 18 og 7 samt skifte så mange 
ventiler som muligt (vandingsbokse). Ellers kan vi nok kun nå at klargøre bane og 
maskinhal. Vinterplan er lavet fra 1. december til 1. marts – holde øje med svamp, 
affald, teemarkeringer og sprøjte med mikronæring. Maskinkøb, budgetter, 
materialeindkøb og nye ansatte får jeg på plads i løbet af vinteren. 
Arne (halv tid og sæsonansat), Jacob, Karsten, Lennart og jeg bliver grundstammen. 
Bestyrelsen ønsker at der arbejdes på at der i den kommende sæson ikke vil blive 
opsparet så meget overarbejde som i denne sæson og så accepterede bestyrelsen at 
HP afskediger klubbens mekaniker. Bestyrelsen gav udtryk for at det ikke måtte få 
betydning for vedligeholdelsen af maskiner og udstyr. 
 
HP har fået accept til at disponere over hans investeringsbudgetoplæg for 2015. Dog 
skal han sikre at der er tilstrækkelig likviditet til at betale den scrapværdi der skal 
afregnes ved udløb af leasingaftalerne i juni måned. Eller sagt på en anden måde, skal 
der sælges maskiner for et tilsvarende beløb. 
 
 
Ad. 2: Nyt fra Pro’en  

LRY vil gerne at der nedsættes et nyt juniorudvalg hvor der oplæres en ekstra 
vejleder til hjælpe ved juniortræningen. LRY kontakter de personer han tror vil hjælpe 
til.  
 
LRY, PK & MK sætter sig sammen og finder ud af hvilke begyndertilbud vi vil tilbyde til 
næste sæson. Dette møde vil finde sted snarest.  
 

LRY følger op på hvad der er sket med de øvrige prøvemedlemmer ved opringning i 
starten af den kommende sæson, da deres medlemskab udløber her den 31/12. 

Ad. 3: Godkendelse af referat fra den 27. oktober 2014 
 

Status af punkter fra sidste møde. 

Referatet blev godkendt uden anmærkninger. 

 

Ad. 4: Økonomi: 
 

Kvartalsregnskab m.v.  
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Regnskabet var udsendt til bestyrelsen inden mødet. Det forventes at resultatet for 
2014 bliver lige omkring 0.  

Ad. 5: Referat fra medarbejdernes visionsdag 

Vi beder DGU præsentere mulighederne i ”Golfspilleren i Centrum”, som er et dialog- 
og rapportværktøj, som klubben måske vil kunne få glæde af. MK sørger for at få en 
aftale på plads.  
 
Der er planlagt tre arrangementer i restauranten inden sæsonstart. 
 
Matchplanen for den kommende sæson er fastlagt. 
 
Vi vil forøge at lave en gæstebog på klubbens hjemmeside. 
 
Klubbens markedsføring vil fremover være koncentreret om hjemmesiden samt 
facebook. 
 
Begyndermatcherne/Kaninmatcherne vil fremover blive oprettet i Golfbox. 
 
LRY laver et oplæg på hvordan han gerne vil have driving rangen til at se ud. 
 
I løbet af vinteren laves der et nyt oplæg til baneservice – Leif kontaktes 
 
Kalendermødet vil blive afholdt primo februar 
 
Greenfee-bøgerne vil forsvinde til sæsonstarten og vi indfører bagtag. Det vil sige at 
man fremover skal udskrive et scorekort som kvittering for at man har lov at spille på 
banen. Dette gælder både medlemmer og gæster.  
  
 
Ad.7: Østjysk Golf Ring: 
 
Der har indtil videre været spillet mere end 15.000 runder, så endnu engang har 
ordningen været en succes.  
 
PK og MK har været til formandsmøde, hvor alle klubberne kunne meddele at de var 
glade for at være med i ringen og der igen i år har været fremgang i salget af kort. Vi 
blev mindet om at Aarhus Golfklub fortsat gerne ville med i ringen. Bestyrelserne i de 
respektive klubber skal høres og så vende tilbage. Herfra er vi positive for at Aarhus 
Golfklub bliver optaget.  
 
Himmelbjerget havde stillet et forslag om en ændring i afregningen klubberne 
imellem. Forslaget blev ikke vedtaget.  
 
Skanderborg overtog så hermed formandsrollen for 2015. 
 
  
Ad. 7: Næste møde Oplæg for dato’er i 2015 blev udleveret. 
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Ad. 8: Eventuelt 

PK har afholdt årsmøde med restauranten. De har tilkendegivet at de har været glade 
for samarbejdet og gerne vil fortsætte i næste sæson.  
 
Der vil fremover være åbent om mandagen, hvor der er helligdage. Ellers vil der blive 
lavet mulighed for at købe drikkevarer i Valhalla om mandagen. 
  
Der laves en plan for udenoms arealerne ved det nye golfakademi, så dette bliver 
pænt.  
 
MK tager fat i Peter Nygaard ved kommunen så vi kan få startet en diskussion om, 
hvordan vi løser problemet med broen mellem hul 5 og hul 6. I første omgang vil vi 
gerne kende kommunens behov for dokumentation af en ny løsning. 
 
Klubben tilmelder sig BOSS Synoptik Cup 2015, som er et tiltag fra DGU om at støtte 
op om klubbernes eksisterende matcher. 
 
Der er kommet et tilbud fra Oswald Academy om regelundervisning – vi takker nej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________                               ___________________________ 

Formand: Per Kristensen (PK)                               Næstformand: Karsten Fabrin (KF) 

 

 

____________________________                               _______________________ 

Medlem: Karen Ebdrup (KE)                                  Medlem: Michael Andersen (MA) 
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____________________________                               _______________________ 

Medlem: Steen Louie (SL)                            Medlem: Niels Jørgen Søndergaard (NJS) 

 

 

____________________________                               _______________________ 

Medlem: Mark Vildbrad (MV)                                          


