
  Bestyrelsesmøde den 29-10-2015 

Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub 
Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.30 

 
 
Deltagere: Formand: Per Kristensen (PK), Næstformand Karsten Fabrin (KF),  
Niels Jørgen Søndergaard (NJS), bestyrelsesmedlem, bestyrelsesmedlem Steen Louie 
(SL), bestyrelsesmedlem Karen Ebdrup (KE), bestyrelses-suppleant Tommy Rathmann 
(TR), Club Manager Michael Kongsmark (MK) ref., Lars Rysgaard (LRY),  
 
 
 
Dagsorden: 

 
 

1. HP kommer med status for banen  
 

2. Nyt fra Proén  
 

3. Godkendelse af referat fra den 31. august 2015: 
Status af punkter fra sidste møde. 

4. Økonomi: 
Månedsregnskab.            

5. Østjysk Golf Ring: 
Status  

6. Forsikring – Nye tilbud.  

7. Køkkeninventar står for udskiftning. 

8. Strategimøde den 21. november    

9. Næste møde Onsdag den 25. november 2015 
    

10.Eventuelt 
 

 
  
 
 
 
 
Ad.1: HP kommer med status for banen og kommende år 
 
HP var desværre forhindret i mødet.  
Banen ser flot ud og kan stadig spilles uden nævneværdig problemer. 
Vi har igangsat etablering af ny sti mellem hul 6 og 7, samt lavet et oplæg på hvor 
bunkers skal placeres på hul 18. 
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Ad.2: Nyt fra Proén 
 
På begyndersiden har det stået sløjt til. Der har til dato kun været 44 personer 
igennem systemet. 
På junior siden går det til gengæld fantastisk. Vi er oppe på over 50 juniorer og dette 
skal især tilskrives vores juniorudvalg som gør det rigtig godt. 
JuniorCampen vil i 2016 blive afholdt i Hedensted.  
Eliten har haft to hold med i Danmarksturneringen. De er begge forblevet i deres 
rækker som er henholdsvis 4. division og kvalifikationsrækken. 
Shoppen er det gået ok med i år, men til næste sæson vil vi opleve kortere og færre 
åbningstider. 
Der vil blive arrangeret flere golfclinic og åbne demodage hvor leverandørerne vil 
være til stede. 
Vores golfakademi er en stor succes og til stor glæde og gavn. 
Lars vil i næste sæson udbyde flere gruppekurser samt event træningsdage. 
 
 

Ad.3: Godkendelse af referat fra den 31. august 2015: 
Status af punkter fra sidste møde. 

Referatet blev godkendt.  

 

Ad.4: Økonomi: 
Månedsregnskab.  

Både på indtægtssiden og udgiftssiden følger vi budgettet. Hvis dette fortsætter 
forventer vi at ramme et lille overskud ved årets udgang. 
 
Ad.5: Østjysk Golf Ring: 
Status  

Der er til og med september måned spillet 18.977 runder totalt. I Hedensted er der 
spillet 2193 runder og det er kun Odder der er spillet færre runder på. Der er pr. 31/7 
solgt 2122 kort total. Og i Hedensted 287 kort. 

Ad.6: Forsikring – Nye tilbud 
 
Der er hjemtaget 3 tilbud på forsikring. Vi vil til næste møde få gennemgået de tre 
tilbud og derefter vil vi så tage beslutningen. 
 
Ad.7: Køkkeninventar står for udskiftning 
 
Restauranten bliver bedt om at komme med et oplæg på hvad der skal skiftes ud i 
køkkenet. Derefter vil vi lave en plan for rækkefølgen for udskiftningen, da pengene 
ikke række til det hele på en gang. 
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Ad.8: Strategimøde den 21. november 
 
Bestyrelsen og de ansatte er indkaldt til strategimøde denne dag. Hvert medlem får til 
opgave inden møde at komme med et oplæg inden for sit område, som så skal 
fremlægges på dagen. 
Der vil så i starten af næste år blive indkaldt til et medlemsmøde, hvor klubbens 
medlemmer så vil kunne deltage.    
 
 
 
Ad.9: Næste møde  
 
Afholdes Onsdag den 25. november 2015 
 
 
Ad.10: Eventuelt 
  
 
Der har været rigtig god opbakning til alle klubbens turneringer, det er rigtig positivt. 
Vi vil i 2016 forsøge at lave to turneringer som bliver med løbende start fra hul 1. Den 
ene bliver fødselsdagsmatchen 
Der kommer lidt ændringer i Regionsgolfen. Der vil inden længe blive indkaldt til 
infoaften hvor disse ting vil blive fremlagt. 
Vi kan se at Golfhäftet ikke bliver meget benyttet herned, så vi træder ud af 
ordningen. 
Og så har vi noteret os at Juelsminde til næste sæson vil have en fast pris på greenfee 
på Kr. 250,- og ingen rabataftaler. 
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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)                                          


