
  Bestyrelsesmøde den 28-08-2019 

Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub 
Onsdag den 28. august 2019 kl. 17.30 

 
 
Deltagere: Formand: Per Kristensen (PK), bestyrelsesmedlem Dorthe Fuglsang (DF), 

bestyrelsesmedlem Kari Martinsen (KM), bestyrelsesmedlem Ole Korsholm (OK), 
bestyrelsesmedlem Steen Louie (SL), bestyrelses-suppleant Tommy Rathmann (TR),  

Golf Manager Michael Kongsmark (MK) ref. 
 
Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af referat fra den 29. maj 2019: 

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. Status på ØGR                  

6. Bordet rundt – hvert udvalg kommer med sit 

7.  Næste møde MK finder en dato i oktober  

    
8. Eventuelt 
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Ad.1: Godkendelse af referat fra den 29. maj 2019: 
Status af punkter fra sidste møde. 

Godkendt og underskrevet. 

 
 

 
Ad.2: MK kommer med status for klubben. 

 Sidste hold nybegyndere er i fuld gang, der er 7 stk. på holdet. 

 Den nye opdaterede baneguide er blevet produceret og kan købes. 

 Der er blevet produceret nye scorekort med de nye lokalregler. Vi har valgt en 

version med perforering og hul i, da der har været ønske om dette. 

 Håndklæderne i begge omklædningsrum er blevet rigtig godt modtaget. De 

bliver flittigt benyttet.  

 Klubbens 5. divisionshold for herre har sikret sig oprykning til 4. division. Andet 

holdet er blevet nummer to i deres pulje og var med i oprykningsspillet lige til 

det sidste. For damerne vedkomne sluttede de af med at sejre i de to sidste 

matcher, så de er meget fortrøstningsfulde i forhold til muligheder næste år. 

 Vi har i løbet af juli måned haft flere forskellige specialtilbud til greenfee 

spillerne. Disse tilbud er der blevet taget godt imod. Vi kan dog konstatere, at 

vi godt kan reducere antallet, da det er tre muligheder der foretrækkes. Vi laver 

nye tiltag til næste år. 

 Årets Firmamesterskab er blevet afviklet med 19 tilmeldte hold. Dagen var en 

stor succes med firmaet OPENING som vinder. 

 Og så afviklede vi fødselsdagsmatchen i strålende solskin med 90 deltagere. I 

år havde vi sat matchen op med efterfølgende grillbuffet.  

 Under runden blev der serveret grillpølse med øl/vand og så var der indlagt to 

sjove konkurrencer. Fra kl. 16.00 spillede Lune Carlsen og Martin Jønsson på 

terrassen og set ud fra antallet af publikum må vi betragte det som en stor 

succes.  

 

 
Ad.3: CG kommer med status for banen. 

Banen står grøn igen, efter en kortere periode hvor den var lidt kedelig at se på. 
VI har de sidste 2-3 måneder kørt meget små mængder kvælstof på fairways, dette 

er gjort for at udpine dem og bruge den næring der har været tilgængelig i jorden, på 
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den måde kan vi nu bedre styre væksten, så vi kan få mere ens vækst over hele 
banen, dog vil der stadig være fairways, som gror mere end andre, pga. 

jordforholdene, men det vil ikke være i samme omfang, som hvis vi bare gøder alle 
fairways ens. 
Vi har de sidste par gange vi har gødet fairways, selv lavet en blanding med flydende 

gødning, hvilket gør at vi kan tilføre præcis de mikronæringsstoffer og den mængde 
kvælstof vi vil ha ud, samt vi kan få afspændingsmiddel med ud, som gør at græsset 

bedre optager vandet. 
Fairways skal sprøjtet med dette ca. hver 2. måned igennem hele sæsonen. 
Vi skal stadigvæk gøde med granuleret gødning i opstarten, samt her i august måned 

på de fairways som har det svært, bl.a. hul 1 og 8. 
 

Greens har generelt haft en god kvalitet hen over hele sommeren, dog har vi ikke haft 
den hastighed i dem, som vi havde håbet på. 
Dette skyldes at vi har gødet dem kraftigere end sidste år, hvilket har været 

nødvendig for at opretholde en god græsbestand. Men vi har lige skulle finde det 
niveau vi skal ligge på og det ser endelig ud til at det er lykkedes. 

Vi har de sidste par uger presset greens op på en greenspeed på mellem 9,5 – 10,5 
dagligt. 
Desværre har det varme og fugtige vejr, resulteret i at vi har fået lidt svampeangreb. 

Der er iværksat en plan for at udbedre dette, heldigvis har vi god vækst på denne tid 
af året, så det forsvinder hurtigt være væk igen. 

Greens er blevet prikket, vertikalskåret, eftersået og topdresset i denne uge. Samtidig 
sprøjter vi med svampehæmmende gødning hver 2. uge. 
 

Springvandet kører dagligt, og stadigvæk uden problemer. 
 

Bunkers mangler stadig forskønnelse, men vi har haft en del skylleskader i dem, pga. 
kraftige regnskyl og disse tager desværre lang tid at rette op igen, så tiden har 

desværre ikke været til at få ordnet kanterne og fjerne sten. 
 
Hul 17 og 18: 

Klippes nu i samme højde som resten af teestederne. 

Vi bliver desværre nødt til at dræne teestedet på hul 17, dette bliver gjort efter 

klubmesterskaberne. 

 

Øvrigt: 

Sommerferie er afviklet, så vi er nu fuldtallige frem til uge 38, hvor Chris har 3 ugers 

skoleophold. 

 

Vandingsanlæg: 

Vi har fået undersøgt styringen til vandingsanlæg for lynnedslag.  

Der blev fundet 5 fejl på kablerne til vandingen, samt en kortslutning i styringen, som 

er relateret til lynnedsalg. Der er blevet opsat ny styring i samme omgang, da det 

ikke kunne betale sig at montere den gamle igen. 

Lige nu afventer, vi en afgørelse fra forsikringsselskabet, om hvor hvor vidt de 

dækker skaderne. 
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Fairwayvandingen på hul 1 og hul 8 vil blive etableret i løbet af oktober. 

 

Vinter 19/20: 

Claus er så småt begyndt at kigge på opgaver til denne vinter. 

Claus foreslår at vi ikke laver nogen projekter denne vinter, men derimod 

koncentrerer os om, at vedligeholde det vi har. 

Claus påtænker at renovere de værste bunkers vi har, dem som ikke dræner og som 

har været skyllet helt sammen, samt få skåret kanterne på alle bunkers hele banen 

rundt. 

Jeg har ligeledes gået med tanken om at skifte alle vores sprinklere på greens, da vi 

med en ny model, vil kunne få en meget bedre udnyttelse af vandet, samt vi kan 

vande det meste af greensområdet, altså bagved/rund om green. 

 

Claus vil senere komme med en liste over mine tanker til ændring af vores bunkere, 

samt et forslag til, hvad det vil koste at renovere dem alle, hvilket efter min mening 

trænger på hele banen. 

 

Golfspillernes opførsel: 

Vi oplever desværre rigtig stor mangel på respekt for banen for tiden. 

Vi oplever flere og flere opslåede turfs, både på greens og forgreen. Store 

nedslagsmærker, som ikke rettes op. 

Fodspor i bunkers, under en halv time efter de er revet. 

Det er meget sørgeligt at se på og nærmest umuligt at holde en ordentlig golfbane, 

når spillerne, mildest talt er ligeglade med det arbejde, der bliver lavet. 

 

Vores opslag hjælper desværre ikke noget.  

 

Bestyrelsen besluttede at vi over for medlemmerne skal have gjort opmærksom på, at 
alle skal tage hensyn til banen. Dorte laver oplæg til offentliggørelse på hjemmesiden 

og facebook. 
 

 

Ad.4: PK kommer med status på økonomi: 

Månedsregnskab  

Månedsregnskabet følger budgettet, det ser fornuftigt ud. 
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Ad.5: Status på ØGR. 

 
Vi har i Juli haft en lille fremgang i forhold til sidste år. (3,3%) 

Overordnet set har der været en fremgang på 1,2 % i Juli i samtlige klubber. 

 

Ad.6: Bordet rundt – hvert udvalg kommer med sit 

OK: Vi søger personer der kan tage over på legegolf fra næste sæson. Micahel laver 
opslag i Golfbox. 

Juniorafslutning afholdes den 05-10-19 

DF: Intet 

TR: Men Section har rundet 100 medlemmer. Tommy og Birger stopper ved årsskiftet 

SL: Det ser fint ud med prøvemedlemmer, nu skal vi i gang med at få dem ind i 
klubben. Klub 36 har ca. 15-20 spillere hver gang, så det er en succes 

KM: Vi har fået en rigtig god feedback fra gæster der har besøgt klubben. Et par har 
meldt sig ind grundet sammenholdet i klubben. 

PK: Endnu intet nyt omkring minigolfbanen, vi arbejder stadig på finansieringen.  

Der er kommet et tilbud på en toiletvogn til banen. Der er bred enighed om at vi 
takker nej, da vi ikke kan se, hvordan vi løser rengøringsproblematikken.  

PK og LC har haft et par møder med caféen vedrørende det fremtidige samarbejde. 
Alle parter er interesseret i et fortsat samarbejde, og der skal findes en løsning der er 
økonomisk holdbar for alle. Der arbejdes videre på sagen. 

PK har haft et indledende møde med Talal omkring trænersituationen næste år. 
Samtidig har vi modtaget et par uopfordrede ansøger om at bliver træner hos os fra 

næste sæson. Bestyrelsen vil se på mulighederne og træffe beslutning i løbet af den 
næste måneds tid.  
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Ad.7: Næste møde Der var flere der ikke kunne deltage på det planlagte 
bestyrelsesmøde i oktober. Det blev besluttet at Michael kommer med nyt forslag til 

mødetidspunkt. 
 

Ad.8: Eventuelt. 

 
 

 
 
 

 
________________________                               __________________________ 

Formand: Per Kristensen (PK)                        Næstformand: Lars Christensen (LC) 

 

 

____________________________                               _______________________ 

Medlem: Dorthe Fuglsang (DF)                                     Medlem: Ole Korsholm (OK) 

 

 

____________________________                               _______________________ 

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

 

 

____________________________                               _______________________
Medlem: Kari Martinsen (KM)                                          


