
  Bestyrelsesmøde den 29-11-2016 

Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub 
Tirsdag den 29. november 2016 kl. 17.30 

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

 
 
 

1. CG kommer med status for banen  
 

2. Trænersituationen 
 

3. Godkendelse af referat fra den 26. oktober 2016: 
Status af punkter fra sidste møde. 

4. Økonomi: 
Månedsregnskab.            

5. Østjysk Golf Ring: 
Referat fra formandsmødet  

6. Restaurant 

7. Turneringer 

8. Næste møde Tirsdag den 30. januar 2017 
    

9.  Eventuelt 
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Ad.1: CG kommer med status for banen  
  
 
Claus har måttet melde afbud, grundet sygdom. 
 
Vedrørende maskiner har LC og Claus kigget på om vi kan lease anderledes. Claus har 
lavet et oplæg på at skifte hele maskinparken i stedet for at gøre det løbende. 
Der er lavet tre forskellige modeller. Det springende punkt er finansieringen og det vil 
LC se på om vi ikke kan få det på plads. En samlet bestyrelse har givet grønt lys for at 
LC og Claus kan gå videre. 
 
Der er kommet et konkret oplæg fra banearkitekt Henrik Jacobsen på de ændringer vi 
havde tiltænkt os på hul 17 og hul 18. Vi ser på i foråret hvad der kan lade sig gøre, 
både ud fra tid og penge. 
 
 
Ad.2: Trænersituationen 
 
PK og MK har haft en drøftelse med Talal Sidani og Vejle Golf Club. Talal er kommet 
med et oplæg på hvordan han vil løse opgaven herude for den kommende sæson. Vi 
får gennemgået oplægget og der er aftalt et nyt møde. Bestyrelsen er blevet sat ind i 
oplægget og har givet grønt lys for at gå videre med forhandlingerne.  
 
 
 
Ad.3: Godkendelse af referat fra den 26. oktober 2016: 
Status af punkter fra sidste møde. 

Referatet er godkendt og underskrevet. 

 

Ad.4: Økonomi: 
Månedsregnskab. 

Status pt. er at vi laver et lille overskud. 

Det første oplæg til det kommende budget er blevet lavet. Det er blevet drøftet og vi 
går videre med at lave et mere detaljeret budget.  
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Ad.5: Østjysk Golf Ring: 
Referat fra formandsmødet  

Vi har afsluttet formandskabet i ØGR. Der er lavet overdragelse til Aarhus som har det 
i 2017. Som hen over året ser det ud til at vi er den bane der er spillet næst mindst 
kun overgået af Juelsminde. Der har været spillet knap 21.000 runder total i ringen. 
Og vi endte med at sælge 305 kort. Alle klubber har tilkendegivet at de er med næste 
år hvor prisen for kortet stiger til Kr. 900,- for de klubber med indskud og Kr. 1.600,- 
for de klubber der ikke har indskud. 

 
 
Ad.6: Restaurant 

 
Der er lavet en aftale med vores forpagtere om at forlænge aftalen indtil den 30/6-17. 
Der arbejdes så videre med at finde en løsning derefter. 

 

Ad.7: Turneringer 

Vi vil i 2017 forsøge at gøre noget mere ud af vores turneringer. Der er nedsat et 
udvalg der vil tage sig af dette. 
Klubmesterskabet vil i 2017 blive afviklet med både en brutto og netto række.  
 
 
Ad.8: Næste møde 

Mandag den 30. januar 2017 
 
 
Ad.9: Eventuelt 
 
Vi går i gang med at fjerne den gamle bro på hul 5 i løbet af december. Så snart der 
kommer frost vil vi påbegynde opsætningen af den nye bro. Det forventer vi vil skal i 
starten af det nye år, så broen vil stå klar til sæsonåbning. 
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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: Lars Christensen (LC)                                          


