
  Bestyrelsesmøde den 28-01-2015 

Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub 
Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17.30 

 
 
Deltagere: Formand: Per Kristensen (PK), bestyrelsesmedlem Steen Louie (SL), 
bestyrelsesmedlem Karen Ebdrup (KE), bestyrelses-suppleant Tommy Rathmann (TR), 
Club Manager Michael Kongsmark (MK) ref. 
 
Dagsorden: 

 
1. HP kommer med status for banen og kommende år 

 
2. Nyt fra Proén  

 
3. Godkendelse af referat fra den 27. november 2014: 

 
4. Forslag til generalforsamlingen 

 
5. Generalforsamling 2015 

 
6. Økonomi: 

Budget 2015 / Regnskab 2014  
 

7. Næste møde 24/2, 23/3, 23/4, 27/5, 30/6, 31/8, 29/10, 25/11 
 

8. Eventuelt 
 
  
 
Ad.1: HP kommer med status for banen og kommende år 
HP kunne desværre ikke deltage i mødet så punktet udgår 
 
Ad.2: Nyt fra Proén 
Lars kunne desværre ikke deltage i mødet så punktet udgår 
 
Ad.3: Godkendelse af referat fra den 27. november 2014 
Referatet blev godkendt 
 
Ad.4: Forslag til generalforsamlingen 
Der er ikke modtaget forslag til generalforsamlingen.  
 
Ad.5: Generalforsamling 2015 
Der er to personer på valg i år. Det er Steen Louie og Karen Ebdrup. Begge ønsker 
genvalg. 
PK laver oplæg til beretning og MA og SL laver oplæg og forbereder at fortælle om de 
aktiviteter der planlægges i forbindelse med vores 10 års jubilæum. 
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Ad.6: Økonomi: 
Budget 2015 / Regnskab 2014  
 
Vi er endnu ikke helt på plads med regnskabet for 2014, men det ser ud at resultatet 
bliver et lille plus. Bestyrelsen gennemgik budgettet for 2015. Budgettet blev herefter 
godkendt. 
 
Klubbens F1 lån skal fornys. Efter en diskussion var der enighed om at lave et F5-lån.  
 
Ad.7: Næste møde  
 
24/2, 23/3, 23/4, 27/5, 30/6, 31/8, 29/10, 25/11 
 
 
Ad.8: Eventuelt  
 
Vi tilmelder os igen i år til Golfens Dag. 
 
Der er kommet et tilbud fra Helimedie om at få hullerne overfløjet og filmet så vi 
kunne ligge en film/baneguide på hjemmesiden, men grundet kommende store 
omkostninger må vi vente med dette projekt. 
 
Vi har fået bygget garageanlæg til golfbilerne. Der vil der vil blive lavet kontraktoplæg 
til de private golfbilsejere. Kontrakterne gennemgås på næste bestyrelsesmøde. 
 
Made In Denmark er kommet med et tilbud på at vi sælger deres billetter og så vi 
modtage præmier til en turnering. Vi vurderer at der vil være for stort arbejde i det så 
vi afslår. 
 
Kim Uldahl fra DGU bliver inviteret til næste bestyrelsesmøde for at fortælle om deres 
projekt ”Golfspilleren i centrum” 
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_________________________                               __________________________ 

Formand: Per Kristensen (PK)                                    Næstformand: Karsten Fabrin 

(KF) 

 

 

____________________________                               _______________________ 

Medlem: Karen Ebdrup (KE)                                      Medlem: Michael Andersen 

(MA) 

 

 

____________________________                               _______________________ 

Medlem: Steen Louie (SL)                                        Medlem: N.J. Søndergaard (NJS) 

 

 

____________________________                               _______________________ 

Medlem: Mark Vildbrad (MV)                                          


