
  Bestyrelsesmøde den 29-05-2018 

Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub 
Tirsdag den 29. maj 2018 kl. 17.30 

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

bestyrelsesmedlem Niels Jørgen Søndergaard (NJS), bestyrelsesmedlem Karen Ebdrup 
(KE), 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 30. april 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 Onsdag den 27. juni 2018 
    

7. Eventuelt 
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Ad.1: Godkendelse af referat fra den 30. april 2018: 
Status af punkter fra sidste møde. 

Godkendt og underskrevet. 
 

 
 
 

 

Ad.2: MK kommer med status for klubben. 

Der er kommet godt gang i Company Days. Pejsegaarden er her med minimum et 
hold om ugen. Der ud over har der været en del små selskaber. 
Igen i år har vi fået lavet aftale med 10 firmaer der spiller firmagolf på Pay & Play 

banen. Det er som regel ikke-golfere der spiller, men den vej igennem bliver 
interesseret i golf. 

Vi kan konstatere at alle begyndere på aprilholdet er kommet med over og deltager i 
kaninmatcherne om onsdagen. De har virkelige taget golfen til sig. 
Vi har 29 begyndere på majholdet. Det er skønt med mange mennesker, men vi har 

svært ved at klæde dem ordentligt på, så de får golfen inden for huden. Anders 
Schmidt og MK finder en løsning for at fastholde flest mulige fra maj-holdet. 

Der har været en stor søgning til Pay & Play, og sammenholdt med det fine vejr, har 
der været en god indtægt på banen. 
Der er opsat en ny betalingsterminal for greenfee spillere samt Pay & Play. Dette 

skulle lette arbejdsgangen ved indtjekningen. Og give en bedre oplevelse af at komme 
til klubben. 

Vi får en del henvendelser på at vores medlemmer syntes at banen er for meget 
booket til diverse grupper. Michaels forslag er, at vi til næste sæson dropper 

Regionsgolf, for at friholde mandage. Samtidig er det sådan at Anette er nød til at 
have folk på overarbejde for at kunne servicere regionsgolf, så for hende er der 
negativ indtjening for at servicere denne gruppe. 

Der arbejdes videre med at finde og tegne sponsorater. 
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Ad.3: CG kommer med status for banen. 

 
Det er ingen hemmelighed at det er meget tørt der ude, det giver lidt udfordringer, 
samt en knap så flot bane. 

Græsset er gået meget i stå på det meste af banen, så det frigiver lidt tid til andre 
projekter. 

 
 

 Vi bruger i denne periode meget tid på at måle fugtighed på greens og 
teesteder, dette gøres som minimum hver anden dag, hvilket hjælper os med 

at holde især greens mere ensartet i de her uger hvor vi vander mere end 
normalt, det har ligeledes vist at vi skal vande helt anderledes end vi plejer, da 
nogle greens skal have mere vand og andre mindre, end vi plejer at gøre. 

 
 Mandag den 28. maj er Greens vertikalskåret og klippet i 3 mm.  

Vi klipper i 3 mm og sætter klippefrekvensen op i en kortere periode, dette gør 
vi for at holde en acceptabel hastighed og jævnhed. Lige nu, skal vi kæmpe for 
at holde hastigheden oppe, dette skyldes at det en-årige græs (ukrudtsgræs) 

sætter frø lige for tiden. 
 

 Greenspeed ligger på ca. 8,5-9 fod. 
 

 Vi bruger en del tid på at justere og vedligeholde vandingsanlægget, men det 

kører fornuftigt. 
 

 Der arbejdes på at blive færdige med projekt Driving range, vi når desværre 
ikke at blive færdige før i starten af juni, dette skyldes primært at 
udslagsstedet er blevet ca. dobbelt så stort som først planlagt. 

 
 Når vi er færdige med driving rangen, laver vi lege golfbanen færdig. 

 
 Vi venter på lidt vand fra oven, så drænrenderne på hul 4 og 6 kan lukkes sig 

med græs igen. 
 

 Når der igen kommer ordentlig vækst i græsset, går vi i gang med 

ukrudtsbekæmpelse på de klippede arealer 
 

 Greens overfladeprikkes inden for de næste 2-3 uger, dette giver ikke særlige 
forstyrelser for spillet. 
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Fremtidige opgaver: 

 

 Alm. Pleje af banen. 

 Driving tee laves færdig og der opsættes afskærmning ml. måtter- færdig i 

udgangen af maj. 

 Greens på korthulsbanen ”proppes” eftersåes og topdresses. 

 Forgreens og teesteder skal have lidt ekstra pleje i år, i form af ekstra prikning, 

vertikalskæring, topdresning og eftersåning på de værste. 

 Vi går så småt i gang med ukrudtsbekæmpelse af alle arealer 

 Legegolfområde gøres klar. 

 Greens på stor bane eftersåes 

 

Ad.4: PK kommer med status på økonomi: 
Månedsregnskab. 

Vi følger budgettet og kan pt. se at vi har modtaget en gave fra 105 medlemmer til 

Gavepuljen. Det er rigtig flot, og nu skal der gøres klar til ansøgning, hvilket bl.a. 
indebære afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling. 

 
 
Ad.5: Bordet rundt – hvert udvalg kommer med sit 

KE: Pinseturneringen gik godt med 65 deltagere. Turneringsudvalget havde en idé om 
at lave en hulspilsturnering, men Golfbox kan ikke håndtere dette. 

SL: SL vil i samarbejde med Anders Schmidt se på om vi skal oprette et begynderhold 
i august. Klubben har i samarbejde med Caféen fået lavet en flyer som deles rundt i 
området. 

NJS: Der har været afviklet et møde med borgmesteren, for at forklare ham hvordan 
vi er organiseret. På mødet blev fremtiden for området og banen også berørt – et 

meget positivt møde.  

NJS har haft møde med forvaltningen vedrørende stisystemet omkring banen 
(Hjertestierne) omkring udbygning og vedligehold. Og så har kommunens biologer 

været forbi for at se på vådområdet ved hul 5 og hul 6. Biologerne vender tilbage med 
hvad vi har af muligheder. 

LC: Der bliver kigget på flere muligheder for at overdække terrassen. OK vil få set på 
hvad vi har af strøm til rådighed hvis der skal kobles varme på overdækningen. 

OK: Kredsturneringen for junior blev afviklet i weekenden med ca. 40 deltagere. 

Sommerlejeren planlægges med ca. 16-18 deltagere fra Hedensted og Juelsminde. 
Aktiv ferie forbereder vi os på bliver i uge 32, dette laves i samarbejde med 

kommunen. 
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PK: Vi har i april haft 269 spillere fra ØGR, i forhold til 2017 er det 10 stk. mere. Total 
har vi i år haft 433 stk. i mod 478 stk. i 2017. Her skal vi huske på, at vi er kommet 

14 dage senere i gang i år. Der er solgt 297 kort i år mod 294 i 2017. 
 
 

Ad.6: Eventuelt. 
 

Der er blevet udfærdiget en privatlivspolitik for Hedensted Golf klub i forbindelse med 
stramningerne på persondataloven. 
 

 
 

 
Ad.7: Næste møde Onsdag den 27. juni 2018 
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________________________                               __________________________ 
Formand: Per Kristensen (PK)                        Næstformand: Lars Christensen (LC) 

 

 

____________________________                               _______________________ 

Medlem: Karen Ebdrup (KE)                                     Medlem: Ole Korsholm (OK) 

 

 

____________________________                               _______________________ 

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

 

 

____________________________                               _______________________

Medlem: Kari Martinsen (KM)                                          


