Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub
Mandag den 27. november 2017 kl. 17.30
Deltagere: Formand: Per Kristensen (PK), bestyrelsesmedlem Niels Jørgen
Søndergaard (NJS), bestyrelsesmedlem Lars Christensen (LC), bestyrelsesmedlem Ole
Korsholm (OK), bestyrelsesmedlem Steen Louie (SL), Golf Manager Michael
Kongsmark (MK) ref., Chef Greenkeeper Claus Grabow (CG)
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra den 31. oktober 2017:
Status af punkter fra sidste møde.
2. MK kommer med status for klubben.
3. CG kommer med status for banen.
4. PK kommer med status på økonomi:
Månedsregnskab.
5. PK kommer med status på Østjysk Golf Ring:
6. Bordet rundt – hvert udvalg kommer med sit
7. Eventuelt.
 Kalender for bestyrelsesmøder i 2018
8. Næste møde

Torsdag den 25. januar 2018

Bestyrelsesmøde den 27-11-2017

Ad.1: Godkendelse af referat fra den 31. oktober 2017:
Status af punkter fra sidste møde.
Godkendt og underskrevet.

Ad.2: MK kommer med status for klubben.

Sponsorer: Der er blevet udsendt et julebrev til sponsorerne. Der har været
en fin respons. MK er nu i gang med at gen- og nytegne sponsoraftaler for
2018. Ligeså vil han gå i gang med at søge legater.
Julemarkedet: Der var stor interesse for det årlige julemarked. Anette vil
vurdere at der har været mellem 200-300 hernede. 8 af udstillerne har
allerede booket til næste år.
Udenomsarealerne: Kørestien ved hul 2 er blevet forbedret samt ved hul 7.
Og så er vi i gang med at forbedre stien fra hul 6 til hul 7.
Vi skal over vinteren have lavet en fliseplads til vores flaskecontainer.
Og så skal arealet til ”topdresssand” anlægges med fliser.
Talentklassen: MK har været til møde på Stjernevejskolen vedrørende næste
skoleår. Som det ser ud lige nu kommer der en ansøgning fra en elev som går
på at blive optaget i talentklassen med golf som sportsgren. Eleven skal søge i
januar og i marts bliver det meddelt om hvem der er optaget. Vi skal derfor
begynde at forberede os på et træningsoplæg for eleven fra næste skoleår.
Netværk: MK har i samarbejde med Herning, Silkeborg og Mollerup Golf Klub
aftalt at hver klub stiller med op til fire personer der vil videns dele omkring
opsætning af turneringer i Golfbox.
Made In Denmark: Der er taget kontakt til Horsens Golf Klub om et
samarbejde omkring overnatning med golf i forbindelse med MID. Horsens Golf
Klub er klar på samarbejdet.
Servicebygningen: KA Montage er i gang med at lave en skitse på hvordan
der kunne se ud, hvis vi vil integrere shop og kontor noget mere.
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Ad.3: CG kommer med status for banen.
Græsset er nu endelig ved at gå i stå.


Greens klippes sidste gang i år i uge 48.



Resten af året afdugger vi og fjerner blade i det omfang der er nødvendigt.



Fairways på stor bane er færdigprikket, tee/forgreens og greensområder er
prikket



Vandingsanlæg er lukket ned



Der høstes høj rough resten af året



Bane materiel er taget ind og rengjort – klargøres til næste år.



Den store bane lukkes ned nu og åbnes afhængigt af vejret.



Birketræerne ved puttegreen fældes, da de skaber svamp i greenen.



CG vil i samarbejde med Kristian Martinsen se på hvilke træer på
korthulsbanens hul 5, der skal fældes.

Ad.4: PK kommer med status på økonomi:
Månedsregnskab.
Månedsregnskabet blev gennemgået og det ser fornuftigt ud. Vores forventninger til
årsregnskabet er meget lig budgettet.
Budgettet for 2018 har været igennem første behandling og der arbejdes videre med
at få det fastlagt.
Til næste bestyrelsesmøde skal det enkelte bestyrelsesmedlem komme med en liste
på kommende projekter i deres udvalg inden for 5 år og som har omkostninger for
klubben. Dette for at skabe et overblik over, hvad der venter os, så der kan laves en
prioritering.
Ad.5: PK kommer med status på Østjysk Golf Ring:

Vi har med udgangen af oktober haft 2.809 gæster på banen. Samlet set er der med
udgangen af oktober spillet 21.388 runder total i de 7 klubber.
PK har været til formandsmøde i Aarhus. Her blev de enige om at ØGR kortet stiger
Kr. 15,- i 2018.
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Ad.6: Bordet rundt – hvert udvalg kommer med sit

OK:
Juniorudvalget har deltaget i et DGU kursus hvor de har opnået en stor viden om hvad
der kan skabe en aktiv juniorafdeling og hvad der tiltrækker nye juniormedlemmer.
OK indkalder til møde omkring dette.
SL:
Der har været afholdt evalueringsmøde i begynderudvalget. Grundet det dårlige vejr,
kan vi konstatere at en del af nybegynderne ikke har nået at få sig meldt ind i
efteråret. På baggrund af tilbagemeldinger fra årets prøvemedlemmer har vi

ønsket at forbedre tilbuddene for nuværende og kommende prøvemedlemmer.







prøvemedlemmer i 2017 - tilbydes træning i april og maj 2018
Prøvemedlemmer i 2018 - prøvemedlemsperioden går fra 1.4 - 1.10
Der tilbydes 5. gange hold træning.
Træningen foretages efter et fastlagt skema (rulleplan), således et
prøvemedlem kan springe en træning over og få den sammen med det
kommende månedshold Et hold må maks. bestå af 12 spillere, der tilknyttes 2
mentorer til hvert hold.
Den 5. lektion skal bestå af spil på hul 1-2 og 9 på korthulsbanen med enten
træneren eller en af mentorerne - samme aften afholdes regelundervisningen
de 2 første kaninmatcher spilles sammen med de øvrige fra månedsholdet samt
deres mentorer, herefter blandes holdene med de øvrige tilmeldte kaniner til
onsdagsmatchen.

Vi vil tilstræbe, at få så mange fra hcp. 48-54 til at deltage i vore klubmatcher.
Disse spillere slår ud 2 timer efter gunstart på den store bane, og spiller kun 9 huller
på korthuls banen Herefter forventes det, at alle kommer ind på samme tid, og kan
deltage i det sociale på terrassen.
PK:
PK og MK har haft et møde med en repræsentant for ejerne af udlejningsbilerne.
Klubben havde lavet et nyt oplæg som blev diskuteret. Ejerne får drøftet oplægget og
vender tilbage.
LC:
Fredag den 4. januar holder vi et visionsmøde for de ansatte og LC. Vi vil med
udgangspunkt i Golfspilleren i Centrum se på hvor vi kan/ skal forbedre os.
Ad.8: Eventuelt.
Der var intet under dette punkt.
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Ad.9: Næste møde
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________________________
Formand: Per Kristensen (PK)

____________________________
Medlem: Karen Ebdrup (KE)

____________________________
Medlem: Steen Louie (SL)

____________________________

__________________________
Næstformand: Lars Christensen (LC)

_______________________
Medlem: Ole Korsholm (OK)

_______________________
Medlem: N.J. Søndergaard (NJS)

_______________________

Medlem: Kari Martinsen (KM)
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