Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub
Mandag den 29. februar 2016 kl. 17.30

Deltagere: Formand: Per Kristensen (PK), Næstformand Karsten Fabrin (KF),
bestyrelsesmedlem Niels Jørgen Søndergaard (NJS), bestyrelsesmedlem Steen Louie
(SL), bestyrelsesmedlem Mark Vildbrad (MV), Club Manager Michael Kongsmark (MK)
ref., Lars Rysgaard (LRY), Claus Grabow (CG)

Dagsorden:

1. CG kommer med status for banen og kommende år
2. Nyt fra Proén
3. Godkendelse af referat fra den 19. januar 2016:
Status af punkter fra sidste møde.
4. Økonomi:
Regnskab 2015.
5. Frivilligt arbejde og hvem der kan tage beslutninger?
6. Generalforsamling 2015:
Medlemsbidrag – evt.
7. Gennemgang af foreløbig beretning for 2015
8. Næste møde

Torsdag den 17. marts 2016

9. Eventuelt

Ad.1: CG kommer med status for banen og kommende år

Banen nu og fremadrettet:
Der er brugt en del tid på at rydde op på værksted og maskinhal, samt gennemgå
maskinparken.
Skråning bagved hul 12 er rettet op og hækken ved æblehaven er fjernet.
Der er købt nye hulkopper, flag og letvægtsstænger.
Greens: kommer til at kræve en del pleje, da der er rigtig meget mos, meget filt og
forskellige græsser. Der vil blive topdresset jævnligt med tyndt lag sand for at tynde
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filten. Vanding skal optimeres, der er vandet alt for meget. Eftersås minimum 2 gange
årligt.
Bunker: Kanter starter vi op på i uge 10, en del bunkers skal efterfyldes eller have
nyt sand, det skyller ned og er meget løst.
Skilte – Bænke – Skraldespande: Samles ét sted ved hvert hul, for at det bliver
mere ensartet, laves i sort træ matchende skilte ved indkørsel.
Vandingsanlæg: Styringen til vandingen er defekt, starter selv vandingen om
natten, MV hjælper CG med at se på hvad vi gør.

Ad.2: Nyt fra Proén
MK og NJS tager kontakt til kommunen om de kunne være interesseret i at vi etablere
en fodboldgolf bane, hvor der tidligere har været legegolf bane.
Annoncer til medlemshvervning er lavet. Flyer, vil blive lavet og omdelt.
Vi ser på hvor i byen vil kan få lov til at sætte banner op som vi har gjort tidligere.
MV ser på hvordan vi kan få oprettet annoncer på Facebook.
Juniorerne træner om tirsdagen og om søndagen.
Der vil blive 8 demodage hvor der vil være mulighed for at prøve udstyr.
Kalenderen for holdtræning vil blive udsendt medio marts.

Ad.3: Godkendelse af referat fra den 19. januar 2016:
Status af punkter fra sidste møde.
Referatet blev godkendt og underskrevet.

Ad.4: Økonomi:
Regnskab 2015
Regnskabet er tilbage fra revisor og er gennemgået og godkendt.
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Ad.5: Frivilligt arbejde og hvem der kan tage beslutninger?
Alle beslutninger omkring banen træffes af Chefgreenkeeperen. Chefgreenkeeperen
afklarer det så med bestyrelsen.

Ad.6: Generalforsamling 2015:
Medlemsbidrag – evt.
Kontingenterne for 2017 er blevet drøftet og vil blive fremlagt på
generalforsamlingen.

Ad.7: Gennemgang af foreløbig beretning for 2015:
Den foreløbige beretning blev gennemgået og hvert bestyrelsesmedlem sender
materiale til PK som så samler det til den endelige version.

Ad.8: Næste møde
Torsdag d. 17. marts

Ad.8: Eventuelt
Vi har besluttet at klubben gerne vil være ambassadør for Made In Denmark. Dette
betyder at klubben sælger billetter til arrangementet og tjener Kr. 200,- pr. billet.
Dette vil blive markedsført på klubbens hjemmeside.
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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)
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