Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub
Onsdag den 29. maj 2019 kl. 17.30
Deltagere: Formand: Per Kristensen (PK), Næstformand Lars Christensen (LC),
bestyrelsesmedlem Niels Jørgen Søndergaard (NJS), bestyrelsesmedlem Dorthe
Fuglsang (DF), bestyrelsesmedlem Kari Martinsen (KM), bestyrelsesmedlem Steen
Louie (SL), Golf Manager Michael Kongsmark (MK) ref.,
Chef Greenkeeper Claus Grabow (CG)
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra den 25. april 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

Tirsdag den 25. juni 2019 – OBS: Per og Dorthe er på ferie

8. Eventuelt
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Ad.1: Godkendelse af referat fra den 25. april 2019:
Status af punkter fra sidste møde.
Godkendt og underskrevet.

Ad.2: MK kommer med status for klubben.







Sidste informationsmøde for nye golfere er blevet afholdt. Vi har indtil nu ca. 50
nye golfere i gang.
Vi er ved at få færdiggjort udskiftningen at lysstofrørene i bagrummet ved
servicebygningen. De gamle lysstofrør er blevet skiftet ud med LED lys.
Opdateringen af baneguiden er ved at være på plads, så vi kan få opdateret
vores teested skilte i forhold til de baneændringer, der er lavet.
I forbindelse med Majfesten havde vi nogle unge mennesker hernede at spille. I
år har vi desværre fået ødelagt to golfbiler og oplevet en meget dårlig opførsel
på banen. Næste år vil der ikke være mulighed for at leje biler i forbindelse
med Majfesten.
JYSK har sponseret billetter til Made in Denmark samt håndklæder til begge
omklædningsrum, så der vil være mulighed for at gå i bad efter en runde
selvom man har glemt sit håndklæde.

Ad.3: CG kommer med status for banen.
Der er kommet vækst i græsset, vi klipper stort set al vores tid nu.
Vi er bagefter tidsplanen med udførsel af de ekstra plejeopgaver der er på banen,
såsom ukrudt og bunkers, dette skyldes projektet på hul 17 og 18.
De slidte områder fra sidste år er stort set lukket igen, vi har haft lejet en lufter til at
køre områderne over, hvilket har haft en god effekt.
Fairways har fået en kraftig strigling, i stedet for vertikalskæring, det har bevirket at
der har været lidt afklip de sidste par uger, men det er vi ved at have fået styr på
igen.
Vi regner med at fairways får sådan en tur 2-3 gange årligt, det skaber luftcirkulation
til græsset og det giver på sigt et tættere græstæppe.
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Vi har haft enormt meget ukrudt i år, særligt mælkebøtter. Dette skyldes sidste års
tørke, som har givet ukrudtet rigtig gode vækstbetingelser.
Vi er så småt kommet i gang med ukrudtsbekæmpelsen, i løbet af et par uger vil
dette være færdigt.
Greens er egentligt oppe på den standard går efter, dog mangler vi stadig lidt
hastighed i dem. Dette arbejder vi løbende på.
Klippehøjderne er der hvor de skal være, som er følgende:
Greens: 3,5 mm. Ved større turneringerne kan de i en kortere periode klippes ned til
2,7 mm.
Forgreens og teesteder: 9 mm.
Fairways: 13 mm.
Semi rough 42 mm.
Kontrolleret rough ca. 70 mm.
Bunkers har været meget forsømt indtil nu i år, men dette rettes der op på løbende,
inden folk begynder på afvikling af sommerferie.
Ombygning hul 17 og 18:
Teestederne blev åbnet fredag den. 24. maj. Klippes lige nu i 19 mm.
De klippes løbende ned til samme højde som de andre i løbet af et par uger.
Der mangler såning af kanter på hul 18 samt kørerspor mellem hul 10 og 18.
Den kommende tid fokuserer vi på følgende opgaver:
 Ukrudtsbekæmpelse færdiggøres.
 Efterfyldning af de eksisterende bunker, samt trimning af kanter.
 Optimering af teesteder.

Ad.4: PK kommer med status på økonomi:
Månedsregnskab
Månedsregnskabet følger budgettet, det ser fornuftigt ud, dog er vi lidt bagefter på
sponsorater.
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Ad.5: Status på ØGR.
Per K. har været til formandsmøde hvor der var bred enighed om, at det går godt i
ØGR. Der er nyt møde i efteråret
Ad.6: Bordet rundt – hvert udvalg kommer med sit
NJS: De udvalg NJS står for er ved at blive uddelegeret til et par andre personer, der
gerne vil stå for disse projekter. Niels Sellerup står for klippelauget og Jens Jørgen
Jensen står for malerlauget. Bygningvedligehold vil ligge under kontoret
DF: Der har været et møde i aktivitets/ kommunikationsudvalget. Dette møde har
afstedkommet et oplæg på et årshjul som er blevet fremlagt. Dette er blevet
gennemgået for hvordan det er tænkt og der arbejdes videre på det.
SL: Vi har pt. 54 prøvemedlemmer, det er sammen niveau som sidste år. I klub 36
kommer der mellem 8 – 15 deltagere hver onsdag, det syntes vi er rigtig fint. Caféen
har sammen med sections lavet et oplæg på fællesspisning i august. Det er så op til
de enkelte sections at benytte sig af tilbuddet. Til begyndernes venskabs match i
Juelsminde havde vi 45 deltager, det var flot at så mange havde lyst til at tage med.
LC: Vi begynder at se på at få lavet en længere varende kontrakt med caféen. PK og
LC tager en snak Anette inden sommerferien
KM: Vi forsætter med at undersøge om der er legater vi kan søge.

Ad.7: Næste møde
Mandag den 26. august 2019, da der er flere
bestyrelsesmedlemmer der har ferie den 25/6

Ad.8: Eventuelt.
Fremover vil vi se på hvordan vi kan forbedre vores kommunikation ud til
medlemmer og gæster
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________________________
Formand: Per Kristensen (PK)

__________________________
Næstformand: Lars Christensen (LC)

____________________________

_______________________

Medlem: Dorthe Fuglsang (DF)

Medlem: Ole Korsholm (OK)

____________________________

_______________________

Medlem: Steen Louie (SL)

____________________________
Medlem: Kari Martinsen (KM)

Medlem: N.J. Søndergaard (NJS)

_______________________
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