Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub
Tirsdag den 28. august 2018 kl. 17.30
Deltagere: Formand: Per Kristensen (PK), Næstformand Lars Christensen (LC),
bestyrelsesmedlem Niels Jørgen Søndergaard (NJS), (KE), bestyrelsesmedlem Kari
Martinsen (KM), bestyrelsesmedlem Ole Korsholm (OK), bestyrelsesmedlem Steen
Louie (SL), bestyrelses-suppleant Tommy Rathmann (TR),
Golf Manager Michael Kongsmark (MK) ref., Chef Greenkeeper Claus Grabow (CG)
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra den 27. juni 2018:
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. Bordet rundt – hvert udvalg kommer med sit
6. Næste møde

Mandag den 29. oktober 2018

7. Eventuelt
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Ad.1: Godkendelse af referat fra den 27. juni 2018:
Status af punkter fra sidste møde.
Godkendt og underskrevet.

Ad.2: MK kommer med status for klubben.










Firmamesterskaberne er lige blevet afviklet med 19 deltagene hold, som var
rekord.
Endnu en måned hvor har været en stor søgning til Pay & Play, og
sammenholdt med det fine vejr har der været en god indtægt på banen.
ØGR: Vi er den klub der har haft færrest gæster i juli. Sammenholdt med 2017
har vi haft et fald i juli på 15 procent og år til dato et fald total på 12,9 procent
i forhold til 2017.
De to idrætshøjskoler (Vejle og BGI) har gennemført deres sommerkurser.
Vejret var med dem men der var ikke den tilmelding til kurserne som forventet.
MK har været til møde med Golfbox, der vil komme med en løsning på
styringen af golfbils udlejningen.
Vi har siden medio juni haft en del mindre arrangementer især på
korthulsbanen.
I uge 39 skal vi afvikle Sæsonfinalen i Senior- & Veteran Tour. 72 spillere fra
hele landet vil spille lørdag og søndag. Vi er i fuld gang med arbejdsfordelingen
og DGU’s dommerteam har gennemgået banen.
MK laver et oplæg til næste møde vedrørende, at vi går fra farvede tee steder
til nummerering.
Midtsjællands Golf Klub stopper pr. 31/12-18 med at være venskabsklub

Ad.3: CG kommer med status for banen.

Nu blev græsset grønt og det gror som bare pokker, og det har været meget langt i
perioder.


Greens har en del bare pletter, dels er det enårig græs (ukrudt) som er gået ud
og dels er det pletter efter antracnose (svamp) som opstår ved høje
temperaturer, høj fugtighed (meget vand) og lavt kvælstof tilførsel. Angriber
typisk enårig græs og kryb. Hvene, som er det vi har. Vi prikker, topdresser og
gøder med svampehæmmende gødning, for at komme det til livs.
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Græsset gror rigtig godt for tiden, det kom bag på os, hvor hurtigt det kom i
gang igen og hvor hurtigt de fleste bare pletter er lukket igen, vi kan stadig se,
at der sker noget hver dag.



De sidste bare pletter, særligt rundt om greens og på fairways og gødet med
flydende gødning og afspænding i dag, og i løbet af den kommende tid ”slicer”
vi de værste områder. På denne måde skulle vi gerne få gang i alle områder,
måske nogle enkelte steder skal eftersåes. Fairways klippes i 18 mm, for ikke
at slide græsset unødvendigt meget.



Efter forrige uges store regnskyl, fik vi efterfyldt med sand, i stort set alle
bunker, der blev brugt ca. 20 tons sand Og to arbejdsdage på opretning af
dette.



Teested på drivingrangen er egentlig klar til åbning, vi afventer skilte til rangen,
de skulle komme i morgen onsdag og sættes op hurtigst muligt, så vi kan få det
taget i brug.



Frivillige kommer og retter op og gensåer dræn renderne på hul 4. efter planen
gøres dette torsdag.



Legegolf området får flag op i denne uge, ”greens” er ikke meget ved efter
sommerens tørke, men når der er tid, topdresses de, så de skulle gerne blive
bedre med tiden.



Greens på korthulsbanen fik taget ”propper” op og blev topdresset og eftersået
lige inden sommer, dette har haft en rigtig god effekt på græsset, stort set alt
mosset er væk, dog hænger hul 4 stadig lidt i bremsen.



DGU har været på besøg og lave banegennemgang i forbindelse med at vi skal
afholde senior og Veteran tour. De havde mindre rettelser til pælsætninger.

Fremtidige opgaver:
 Alm. Pleje af banen.
 Klargøring af banen til turneringer i september – Klubmesterskaber og DGU
senior og veteran tour.
 Indvintring af greens – så de klarer sig bedst muligt igennem den kommende
vinter.
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Ad.4: PK kommer med status på økonomi:
Månedsregnskab.
Vi følger budgettet, dog er der brugt en smule for meget på banedrift.
Ad.5: Bordet rundt – hvert udvalg kommer med sit
TR:
TR hjælper Ida med at få indberettet til gavefonden.
I Men Section går det rigtig godt, der er god stemning samt stor opbakning.
KM:
KM fortalte der var 60 deltagere til fødselsdagsmatchen. Det er ikke så mange
som håbet og turneringsudvalget vil se på hvad de kan gøre for at flere
deltager fremover. At der var lidt mad undervejs var en succes.
Der vil i foråret blive afholdt nogle aftener hvor de nye golfregler vil blive
gennemgået.

SL:
SL kan berette at vi har 14 spillere på vores begynderhold for august. I alt har
vi haft 45 personer gennem begynderforløbet, som vi nu skal have meldt ind i
klubben.
Begynderudvalget har lavet et oplæg på en ”Klub 36” for de
korthulsmedlemmer der er blevet ”for gode” til at spille begyndermatcher.
SL stopper ved årets udgang som formand for begynderudvalget.

NJS:
NJS og KM har lavet et oplæg til fondsansøgninger til vores projekter.
Og så har NJS haft møde med kommunen omkring området ved hul 5 & 6 mht.
beplantning
OK:
Sommerlejeren for vores juniorspiller har været en rigtig stor succes med en
masse sjove oplevelser.
OK ser på muligheden for at oprette et fusions damehold med Juelsminde til
næste sæson.
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LC:
Vi vil gerne modtage forslag til nye tiltag for at skaffe gæster i ugerne 28-30
Det er nu på plads med en løsning til overdækning samt udvidelse af terrassen.
LC & PK for afsluttet forhandlingerne med Anette, så det er på plads inden
efterårsferien.
PK:
Er i gang med at se på hvilke løsning vi laver på trænerområdet til næste år.

Ad.6: Næste møde

Mandag den 29. oktober 2018

Ad.7: Eventuelt.
Intet under dette punkt.
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________________________
Formand: Per Kristensen (PK)

____________________________
Medlem: Karen Ebdrup (KE)

____________________________
Medlem: Steen Louie (SL)

____________________________
Medlem: Kari Martinsen (KM)

__________________________
Næstformand: Lars Christensen (LC)

_______________________
Medlem: Ole Korsholm (OK)

_______________________
Medlem: N.J. Søndergaard (NJS)

_______________________
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