Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub
Torsdag den 28. april 2016 kl. 18.00

Deltagere: Formand: Per Kristensen (PK), Næstformand Karsten Fabrin (KF),
bestyrelsesmedlem Michael Andersen (MA), bestyrelsesmedlem Niels Jørgen
Søndergaard (NJS), bestyrelsesmedlem Steen Louie (SL), bestyrelsesmedlem Karen
Ebdrup (KE), bestyrelsesmedlem Lars Christensen (LC),
Club Manager Michael Kongsmark (MK) ref., Claus Grabow (CG)

Dagsorden:

1. Bestyrelsen konstituerer sig
2. CG kommer med status for banen.
3. Nyt fra Proén
4. Godkendelse af referat fra den 29. februar 2016:
Status af punkter fra sidste møde.
5. Økonomi:
Månedsregnskab.
6. Østjysk Golf Ring:
Status
7. Gennemgang af regelsættet for aktionærer.
8. Fondsansøgninger.
Kan vi organisere det og sætte det i system?
9. Status på vores visionsplan!
10. Næste møde

Tirsdag den 31. maj 2015

11.Eventuelt

Bestyrelsesmøde den 28-04-2016

Ad.1: Bestyrelsen konstituerer sig

Per Kristensen blev genvalgt som formand og Karsten Fabrin blev ligeså genvalgt som
næstformand.
Lars Christensen blev budt velkommen som nyt medlem.
Ad.2: CG kommer med status for banen.
Banen står fornuftigt, vejret taget i betragtning.
Mossen er ved at fortage sig, greens er gødet med opstartsgødning, vi gøder igen i
næste uge, det har desværre ikke haft den optimale effekt endnu pga. de lave
temperaturer.
Vi er efterhånden oppe på normal klippefrekvens, når vejret tillader det, med
undtagelse af greens, men nu ruller vi dem i stedet.
Bunkerkanter er skåret, vi er ved at efterfylde med sand, forni er færdig, mangler ca.
6 huller på bagni og pay and play, bliver gjort når der lige er lidt huller til det
tidsmæssig.
Vandingsanlæg er startet op – men har dog ikke kørt endnu. Reservedele købes i
England til ca. halv pris af danske priser.
Jeg er så småt begyndt at klippe roughen de steder der er behov, her tænker jeg
både på at fremme spillet, men også at det skal være en god naturoplevelse at spille
hullerne. Det bliver klippet igen i uge 19.

Ad.3: Nyt fra Proén
Lars har meldt sig syg på ubestemt tid. Det blev besluttet at PK kontaktede Lars
næste dag og fik en status. Efter samtalen sætter PK og MK sig sammen og ligger en
plan for hvad vi gør fremadrettet.

Ad.4: Godkendelse af referat fra den 29. februar 2016:
Status af punkter fra sidste møde.
Referatet er godkendt og underskrevet.
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Ad.5: Økonomi:
Månedsregnskab.
Klubbens økonomi følger foreløbig budgettet.

Ad.6: Østjysk Golf Ring:
Status

Der er formandsmøde den 3. maj, og da det i år er os der har formandskabet afholdes
det hernede.
PK tager et forslag med på mødet om ØGR kortet skal have en begrænsning på 10
ture pr. bane.

Ad.7: Gennemgang af regelsættet for aktionærer.

PK kontakter bestyrelsen i aktieselskabet om der er muligheder for at ændre praksis i
de tegnede aktier.

Ad.8: Fondsansøgninger.
Kan vi organisere det og sætte det i system?

MK laver en mappe over de nuværende fonde som vi søger og som derefter udvides.

Ad.9: Status på vores visionsplan!

Projekt beskrivelses skemaerne som vi har fået konstrueret er blevet implementeret
og der er oprettet en mappe der står på kontoret hvor du befinder sig i.

Ad.10: Næste møde Tirsdag den 31. maj 2015
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Ad.11: Eventuelt.
Det er blevet besluttet at kontakten til restauranten fremover varetages Per
Kristensen og Lars Christensen
Klubbens juniorudvalgsformand vil fremover på udvalgte bestyrelsesmøde blive
inviteret, så kommandovejen mellem udvalget og bestyrelsen bliver så lille som
muligt.

________________________

__________________________

Formand: Per Kristensen (PK)

Næstformand: Karsten Fabrin (KF)

____________________________
Medlem: Karen Ebdrup (KE)

____________________________
Medlem: Steen Louie (SL)

____________________________

_______________________
Medlem: Michael Andersen (MA)

_______________________
Medlem: N.J. Søndergaard (NJS)

_______________________

Medlem: Lars Christensen (LC)
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