Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub
Mandag den 29. oktober 2018 kl. 17.30
Deltagere: Formand: Per Kristensen (PK), Næstformand Lars Christensen (LC),
bestyrelsesmedlem Karen Ebdrup, (KE), bestyrelsesmedlem Kari Martinsen (KM),
bestyrelsesmedlem Ole Korsholm (OK), bestyrelsesmedlem Steen Louie (SL),
Golf Manager Michael Kongsmark (MK) ref.
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra den 28. august 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. MK kommer med status på Østjysk Golf Ring:
6. Bordet rundt – hvert udvalg kommer med sit
7. Næste møde

Torsdag den 29. november 2018

8. Eventuelt.
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Ad.1: Godkendelse af referat fra den 28. august 2018:
Status af punkter fra sidste møde.
Godkendt og underskrevet.

Ad.2: MK kommer med status for klubben.








I uge 39 afviklede vi Sæsonfinalen i Senior- & Veteran Tour. Der var stor
ros til banen, caféen og alting omkring. Tilbagemeldingerne fra spillerne
samt DGU var at det ikke var sidste gang at de kom her.
Shoppen er blevet lukket ned for og Anders stoppet med træningen for i
år. Der arbejdes i skrivende stund på at starte træningen op i hallen ved
motorvejen.
Inden længe vil kørsel med buggies blive lukket ned og bilerne vil blive
sat i garage.
Driving Range er snart så våd, at vi ikke kan samle bolde op. Der vil
blive opsat manuel opsamler som tidligere.
MK vil i uge 45 lave kalenderen for næste år.
Ellers bliver der afviklet afspadsering og ferie i perioden.

Ad.3: CG kommer med status for banen.
Vintertid blev taget bogstaveligt i år. Det sneede en del søndag, og mandag morgen
var der stadig sne på nogle greens og fairways. Banen var derfor lukket mandag og
tirsdag.
Selvom der var sne på greens søndag, har der været spillere ude.
Jeg syntes, at det under alt kritik, at lukningerne ikke bliver overholdt.
Der er lukket for golfbiler, vi håber på at vi kan åbne op igen til weekenden uge 44.




Greens er blevet dobbelt prikket i uge 42 og er sprøjtet med forebyggende
svampemiddel. De ser ud til at klare sig rigtig godt, efter de pletter de havde
sidst på sommeren.
De bliver klippet i 4 mm ca. 1-2 gange i ugen, de tromles flere gange i ugen og
i den nærmeste fremtid bliver klippehøjden hævet til 4,5 – 5 mm og vi går over
til at klippe med ”single” klippere for at trykke mindst muligt.
Puttinggreen er lukket for resten af året, da den er hårdt ramt af sygdom og
manglende græs.



Der er meget minimalt med bare pletter tilbage efter sommerens tørke. Vi ser
tiden an, og eftersåer de værste områder til foråret.



Alle fairways på 18 huls banen er dybde prikket.



Fairways på hul 4-5 og 17 er topdresset.
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Teested på driving rangen blev åbnet op inden klubmester og ser ud til at
fungere godt.



Legegolf banen er åbnet.

Fremtidige opgaver:
 Ombygning af hul 17 og 18.
 Topdress af greens og teesteder, bliver gjort torsdag i uge 44.
 Dybde prikning af teesteder og greensområder.
 Høj rough høstes.
 Vi forventer stadig klippearbejde den næste måneds tid, dog i begrænset
omfang.
Hul 17 og 18.
Arkitekten har været ude og godkende afsætningen af de nye bunkers.
Vi starter op på gravearbejdet torsdag i uge 44. Vi lukker det enkelte hul når vi
arbejder på det.
Vi har fældet et par træer på hul 18 ved de nye bunkers. Dette er gjort efter
arkitektens ønske.
I forbindelse med arkitektens besøg, blev det aftalt, at hvid/gul teested på hul 17,
rykkes ca. 5 -6 meter til højre (ca. der hvor stien er nu) og hæves ca. ½ meter,
derved kommer der bedre udsyn over hullet og det bliver mere spilbart efter de nye
ændringer.
Stien, skilte og skraldespand, bliver rykket ind til skoven, så det er på venstre side af
teestederne.

Ad.4: PK kommer med status på økonomi:
Månedsregnskab.
Vi følger budgettet generelt. Dog er der små forskydninger på de enkelte
poster. PK har lavet et forecast for klubbens økonomi, der rækker nogle år frem
i tiden. Vores finansieringspartnere vil blive kontaktet for at starte en dialog om
den fremtidige finansiering.

Ad.5: MK kommer med status på Østjysk Golf Ring

Vi er den klub, der har haft næst færrest gæster i september. Sammenholdt
med 2017 har vi haft et fald i september på 51 procent og år til dato et fald
total på 6,5 procent i forhold til 2017.

Vi vil se på nye tiltag for at få flere ØGR spillere til at spille her. Det kan være idéer
hvor caféen vil blive inddraget.
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Ad.6: Bordet rundt – hvert udvalg kommer med sit
KE: Karen ønsker at stoppe som bestyrelsesmedlem ved generalforsamlingen,
men vil fortsætte med frivilligt arbejde.
KM:
Vi har haft færre deltagere til klubbens matcher i år. Det er ikke godt og
udvalget vil i løbet af vinteren se på, hvad vi gør for at øge interessen.

SL:
53 prøvemedlemmer fik vi igennem systemet i år. Prøveperiode var i år fra ¼
til 30/9. Alle har været glade for denne løsning.
Klub 36 vil blive startet op fra næste sæson. De vil spille om onsdagen.
Der forventes tre regelaftener i løbet af foråret omhandlende de ændrede
golfregler. Materialet vil blive bestilt inden årets udgang.

NJS:
NJS og KM har lavet et oplæg til fondsansøgninger til vores projekter.
Og så har NJS haft møde med kommunen omkring området ved hul 5 & 6 mht.
beplantning
OK:
Der var mere end 40 deltagere til juniorafslutningen i år. Det var dejligt at se
den store opbakning. I næste sæson kunne udvalget godt bruge lidt ekstra
hænder om torsdagen til juniortræningen.
LC: Der er nu lavet ny aftale med caféen som går et år frem.
PK:
Der forhandles stadigvæk med Talal omkring træningen til næste år.

Ad.6: Næste møde

Torsdag den 29. november 2018

Ad.7: Eventuelt.
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Intet under dette punkt.
________________________
Formand: Per Kristensen (PK)

____________________________
Medlem: Karen Ebdrup (KE)

____________________________
Medlem: Steen Louie (SL)

____________________________
Medlem: Kari Martinsen (KM)

__________________________
Næstformand: Lars Christensen (LC)

_______________________
Medlem: Ole Korsholm (OK)

_______________________
Medlem: N.J. Søndergaard (NJS)

_______________________
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