Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub
Mandag den 29. maj 2017 kl. 17.30
Deltagere: Formand: Per Kristensen (PK), bestyrelsesmedlem Niels Jørgen
Søndergaard (NJS), bestyrelsesmedlem Karen Ebdrup (KE), bestyrelsesmedlem Lars
Christensen (LC), bestyrelsesmedlem Kari Martinsen (KM), bestyrelsesmedlem Ole
Korsholm (OK), bestyrelsesmedlem Steen Louie (SL), Golf Manager Michael
Kongsmark (MK) ref.,
Dagsorden:

1. CG kommer med status for banen.
2. Godkendelse af referat fra den 26. april 2017:
Status af punkter fra sidste møde.
3. Økonomi:
Månedsregnskab.
4. Østjysk Golf Ring:
Status på Formandsmødet
5. Næste møde

Torsdag den 29. juni 2017

6. Eventuelt

Bestyrelsesmøde den 29-05-2017

Ad.1: CG kommer med status for banen.
Græsset er kommet rigtig godt i gang med at gro, måske også til den gode side, så vi
kæmper lige nu med at holde banen klippet over det hele.
Vi er i gang med at sprøjte for ukrudt, så græsset vil i periodevis være lidt længere,
da vi for at få den bedste effekt af sprøjtningen, ikke klipper i minimum 2 dage efter.
Greens klippes nu i 3,5 mm, og selvom den et-årige rapgræs blomstrer lige for tiden
og græsset gror som om det er betalt for det, så lykkedes det os stadig at holde en
okay greenhastighed. Onsdag i uge 21 var den på 9.
Greens er vertikalskåret i sidste uge og er blevet eftersået i dag, mandag den 29.
maj.
Den kontrollerede rough (ca. 8 meter rundt om semiroughen), bliver klippet i løbet af
uge 22.
Vi kæmper en kamp med at holde bunkers fri for ukrudt, men da det er en meget
tidskrævende opgave, så bliver det nogle gange håndlugningen nedprioriteret nogle
gange, men det kan desværre også ses på nogle bunkers.
Fairways bliver klippet lidt ned i højden i løbet af et par uger.
Semiroughen på korthulsbanen har vi sænket ca. 1,5 cm i forhold til den store bane,
dette har vi gjort da vi oplevede mange nyere golfere havde svært ved at spille i det.
Banepersonale:
Vi er begyndt at møde kl. 5 i stedet for kl. 6 så vi når noget mere inden spillerne
kommer.
Maskiner:
Alle nye maskiner er nu leveret.
Generelt er der stor ros for baneforholdene fra både medlemmer og gæster.

Ad.2: Godkendelse af referat fra den 26. april 2017:
Status af punkter fra sidste møde.
Godkendt og underskrevet.
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Ad.3: Økonomi:
Månedsregnskab.
Månedsregnskabet blev gennemgået og vi følger budgettet.
Ad.4: Østjysk Golf Ring:
Status på Formandsmødet
PK har været til formandsmøde i ØGR i Aarhus. Der blev givet udtryk for tilfredshed
rundt i de forskellige klubber. Både generelt og i forhold til samarbejdet i ØGR.

Ad.5: Næste møde
Torsdag den 29. juni 2017
Ad.6: Eventuelt
PK har mødtes med Talal og spurgt til forholdene omkring butikken og træningen.
Talal er tilfreds og syntes det går godt.
OK vil gerne at vi til næste bestyrelsesmøde får gennemgået og revideret vores
retningslinjer for hvad vi støtter inden for junior og elite. MK finder de gamle
”retningslinier” og laver oplæg til ændringer, hvis han ser et behov for det. Forslaget
udsendes inden næste møde.
KM og MK kigger på om vi kan lave klubbens egne mærker for Hole In One.
Vi har fundet medlem nummer 1.000 og der vil blive lavet en artikel til avisen
Vi har en del bagskabe i øverste plan som står ledige. Vi vil tilbyde 10 stk. gratis til
klubbens juniorer og så vil vi tilbyde de der i forvejen har et bagskab, at de kan leje
et i øverste plan for Kr. 100,- pr. år.
Claus er kommet med det forslag om at vi lukker bagni indtil kl. 09.30 især om
mandagen men gerne alle hverdage. Dette skyldtes at greenkeeperne gerne vil når så
langt med klipningen som muligt inden der kommer for mange spillere på banen.
Bestyrelsen besluttede at gøre te forsøg om mandagene. Skal det gøres generelt for
alle dage skal bestyrelsen spørges igen.
LC fortalte at klubben har 6 medarbejdere der fremover bliver ansat med en
pensionsordning, hvor der er inkluderet en sundhedsordning. LC deltager i
personalemøderne om mandagen som repræsentant for bestyrelsen.
Hjemmesiden vil få ekstra fokus fremover. Der arbejdes bl.a. med et forslag om at
lave en profilbeskrivelse af bestyrelsesmedlemmerne og personer i øvrigt der arbejder
med og for golfklubben.
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Vi har igangsat en undersøgelse på vores strømforbrug for at se om der kan findes
besparelser.
SL opfordrer bestyrelsen til at deltage i sponsorturen senere på året.
MK tager en snak med Anders Schmidt om det er muligt, at vi opretter et hold for
ældresagen om mandagen.
KE beretter at turneringsudvalget kører stille og roligt og matcherne bliver løbende
oprettet og annonceret.
Pæl mellem hul 11 & 12 skal ændres fra blå med sort top til en helt anden farve.
Blå pæle venstre om broen på hul 5 fjernes. CG tager sig af dette.
Der vil blive buskryddet under bænkene og rundt om træerne. NJS tager sig af dette.
KM efterspørger om der ligger noget på skrift om klubbens opstart. NJS har noget
liggende og får det på hjemmesiden.
KM og KE vil sikre at der fremover vil blive reklameret mere for vores matcher.
NJS har haft en arkitekt til at se på, hvad der er muligt for at sammenbygge Valhalla
og restauranten. Vi afventer et skitseoplæg.
NJS kontakter klubbens banearkitekt Henrik Jacobsen for at få lavet en skitse
mulighederne for at udvide korthulsbanen til en egentlig 9-huls sløjfe. Der er
mulighed for at vi kan få lidt mere jord til rådighed ved Rindbækgaard (Arne).
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________________________
Formand: Per Kristensen (PK)

____________________________
Medlem: Karen Ebdrup (KE)

____________________________
Medlem: Steen Louie (SL)

____________________________

__________________________
Næstformand: Lars Christensen (LC)

_______________________
Medlem: Ole Korsholm (OK)

_______________________
Medlem: N.J. Søndergaard (NJS)

_______________________

Medlem: Kari Martinsen (KM)
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