Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub
Mandag den 30. januar 2017 kl. 17.30
Deltagere: Formand: Per Kristensen (PK), bestyrelsesmedlem Niels Jørgen
Søndergaard (NJS), bestyrelsesmedlem Steen Louie (SL), bestyrelsesmedlem Lars
Christensen (LC), bestyrelses-suppleant Tommy Rathmann (TR),
Club Manager Michael Kongsmark (MK) ref.
Dagsorden:

1. CG kommer med status for banen
2. Nyt vedr. træneren
3. Godkendelse af referat fra den 29. november 2016
4. Forslag til generalforsamlingen (Lars, Michael og Niels Jørgen er på valg)
5. Status på ØGR 2016
6. Generalforsamling 2016
7. Økonomi:
Budget 2017 / Regnskab 2016
8. Næste møde

23/2-16

9. Eventuelt
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Ad.1: CG kommer med status for banen
Banen ser fornuftig ud, dog er der lidt blødt nogle steder.
Greens ser rigtig fine ud, stadig ingen tegn på sygdomme – dog har vi fået lidt mos
igen, men intet af betydning.
18 huls banen er lukket, det har jeg gjort af følgende grunde: Det kolde vejr med
nattefrost og koldt vejr i dagstimerne, endda nogle dage med frost hele dagen, gør at
den øverste del (1-5 cm.) af greens er meget udsat, da det komprimeres meget ved
færdsel i disse perioder (ilten forsvinder fra jorden) I perioder, faktisk også i dag
mandag den 30. januar, er det kun de øverste 1-2 cm. Af green der er optøet, og
derved kan vandet ikke komme væk og overfladen vil derfor blive ”smattet/fedtet”
hvis vi tillader spil i disse perioder.
Områderne omkring greens og teesteder slides også ekstra hårdt i disse perioder. Og
målet er vel at have den bedste bane til sæsonstart ☺
Vi er ved at beskære rundt ved teesteder og greens, så vi kan få noget mere lys til, og
vi kan komme rundt med maskinerne igen, det er hårdt tiltrængt.
I den kommende periode vil vi koncentrere os om at få høstet det sidste høje rough,
og når, vi når hen omkring uge 8, begynder vi at gøre vores bunker klar til den nye
sæson, vi skærer lidt mere af kanterne i år end sidste år, ca. 30 cm., derudover skal
der køres ca. 100 tons sand ud i dem, så vi er sikre på der er sand nok.

Maskiner:
Ifølge aftale med leverandøren, bliver de nye maskiner leveret i midten af marts.
Vi har aftalt, at vi får lov at klippe banen op første gang med de gamle maskiner.
Banepersonale:
Timm Hansen, vores nye greenkeeper/mekaniker, er startet hos os den 9. januar.

Ad.2: Trænersituationen
Anders Schmidt Hansen starter i samarbejde med Talal Sidani fra den 1. februar med
vintertræningen i klubbens nye tiltag indendørshallen på Lundagervej. Der er allerede
tilmeldt 5 hold.

Ad.3: Godkendelse af referat fra den 29. november 2016:
Status af punkter fra sidste møde.
Referatet er godkendt og underskrevet.
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Ad.4: Forslag til generalforsamlingen
(Lars, Michael og Niels Jørgen er på valg)
Lars Christensen og Niels Jørgen genopstiller Michael ønsker ikke genvalg
Der er ikke kommet forslag fra medlemmerne til generalforsamlingen.
Vi skal til næste bestyrelsesmøde have:
Eventuelt forslag fra bestyrelsen
Fastlæggelse af kontingent for 2018
Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer
Ad.5: Østjysk Golf Ring:
Endnu et år har ØGR været en succes for alle klubberne i ringen.
Ad.6: Generalforsamling 2016

Generalforsamlingen vil igen i år blive afholdt i aulaen på Stjernevejskolen, da der er
ombygning på Hedensted Skole. Det bliver torsdag den 30 marts kl. 19.30.
Der vil blive sendt varsel ud til medlemmerne samt sat annonce i avisen.

Ad.7: Økonomi:
Budget 2017 / Regnskab 2016
Årets regnskab er under udarbejdelse og viser foreløbigt et resultat tæt på budgettet.
Budgettet for 2017 vil være klar til næste bestyrelsesmøde, så det kan godkendes af
bestyrelsen inden generalforsamling.
Vi har haft et møde med Just Kristensen som udstykker grundene ud mod St. Dalby.
Vi vil sammen med Just Kristensen finde en løsning på, hvordan vi bedst kan
samarbejde med at få solgt grundene og samtidig tiltrække medlemmer i klubben.

Ad.8: Næste møde
Mandag den 23. februar 2017
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Ad.9: Eventuelt
Den gamle bro på hul 5 er blevet fjernet, og området er klar til den nye bro.
Sponsvæggen over mod hul 18 er blevet udskiftet og er klar til den nye sæson.
Skrænten til venstre på hul 4 mod Myntevej er blevet ryddet for slåen. Det er en
aftale der er lavet mellem kommunen, beboerne samt klubben.
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