Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub
Onsdag den 30. januar 2019 kl. 17.30
Deltagere: Formand: Per Kristensen (PK), bestyrelsesmedlem Niels Jørgen
Søndergaard (NJS), bestyrelsesmedlem Karen Ebdrup (KE), bestyrelsesmedlem Kari
Martinsen (KM), bestyrelsesmedlem Ole Korsholm (OK), bestyrelsesmedlem Steen
Louie (SL), bestyrelses-suppleant Tommy Rathmann (TR),
Golf Manager Michael Kongsmark (MK) ref., Chef Greenkeeper Claus Grabow (CG)
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra den 29. november 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:
Årsregnskab.
5. Forslag til generalforsamlingen (Per og Ole er på valg, Karen stopper)
6. Projekt flere medlemmer 2020
7. Minigolfbane
8. Bordet rundt – hvert udvalg kommer med sit
9. Eventuelt.
10.Næste møde

Mandag den 18. marts 2019
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Ad.1: Godkendelse af referat fra den 29. november 2018:
Status af punkter fra sidste møde.
Godkendt og underskrevet.

Ad.2: MK kommer med status for klubben.


Vi er kommet over nytåret med sædvanlige medlemsændringer. I år ligner de
andre år. Nu må den kommende måned vise, om vi kan holde medlemstallet i
forhold til sidste år.



Alle buggies er fra vinterens begyndelse sat i garage og i vinterstatus. Vores
leverandør sørger stadig for løbende vedligehold.



Der er indkøbt ”nye” udslagsmåtter til den kommende sæson. Det er måtter
hvor der er plads til en gummitee. Vi vil sørge for at måtterne er udstyret med
disse fremover.



Inden længe vil terrassen være klar til brug. Det er kun forskønnelsesarbejdet
der nu mangler.



Der er blevet rengjort og malet i matchrummet.



De sidste træer på hjørnet af p-pladsen og greenkeepergården er blevet fældet.



Kalendermødet er blevet gennemført og afstemt udvalgene imellem.



Regnskabet er sendt til revisor.



Vi har fået færdiggjort en del små opgaver omkring greenkeepergården samt
caféen, så det ser præsentabelt ud til den kommende sæson.
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Ad.3: CG kommer med status for banen.
Banen klarer sig okay. Stadig ingen svamp på greens.
Frosten har gjort sit indtog, greens er frosne et godt stykke ned.
Korthulsbanen ved at have slid særligt rundt om greens og teesteder.
Blev shinet op lige efter nytår. Meget ros fra spillerne.
Ombygning hul 17 og 18:
Kent Lauersen kommer og graver de sidste 3 bunkers ud. Vi kan ikke grave med
vores egen maskine pga. frosten.
Jord bliver kørt til teested hul 18 i den kommende tid.
Forsøg med bunkerliner, forhindrer 95 % af stenene i at komme op i sandet.

Ad.4: PK kommer med status på økonomi:
Månedsregnskab.
Regnskabet for 2018 er kommet tilbage fra revisor og er klar til generalforsamlingen.
Budget for 2019 er blevet godkendt og er ligeså klar til fremlæggelse.

Ad.5: Forslag til generalforsamlingen (Per og Ole er på valg, Karen stopper)
Per og Ole genopstiller
Karen stopper, der arbejdes på at finde en erstatning.
Bestyrtelsen får gennemgået vedtægterne for at se om der er ændringer / tilføjelser
som skal vedtages på generalforsamlingen.
Vi vil forsøge at gøre generalforsamlingen mere spændende i år.
Ad.6: Projekt flere medlemmer 2020
Der bliver nedsat en task force gruppe, der får til opgave, at lave et oplæg på en
hverve kampagne i 2020.
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Ad.7: Minigolfbane

Vi har haft et møde med repræsentanter fra Dansk Minigolf Union, for at forhøre os
om det vil være en god idé, at anlægge en minigolfbane. Vi fik en masse information
som vi vil arbejde videre med. Der bliver nedsat en lille gruppe, som kommer til at
arbejde videre med dette.
Ad.8: Bordet rundt – hvert udvalg kommer med sit
KE:
Det kommende sociale arrangement med Anders Schmidt ser ud til at blive fuldt
booket, så det er dejligt.
NJS:
Vi har fået tilladelse fra kommunen til at skyde de råger vi har i træerne ved Driving
Range.
SL:
2. Marts vil der blive afholdt to regel arrangementer med de nye regelændringer.
Derud over vil der i de enkelte sections også blive lavet arrangementer.
Der er nedsat en gruppe, der tager sig at revideringen af klubbens lokalregler.
Udvalget vil i samarbejde med DGU få dem klar til sæsonstart.
KM:
Der laves små flyer med datoerne for klubbens matcher
OK:
Der bliver lavet et regelsæt for hvad den enkelte junior afhængig af deres
medlemskab kan deltage i af forskellige turneringer.
Og så bliver der lavet en plan for juniortræningen, så vi har et klart overblik.
PK:
Der er tegnet en ny 1-årig kontrakt med Talal omkring træningen og shoppen. Aftalen
er som vi kender den fra 2018
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Ad.9: Eventuelt.
Intet under dette punkt.

Ad.10: Næste møde Mandag den 18. marts 2019

________________________
Formand: Per Kristensen (PK)

____________________________
Medlem: Karen Ebdrup (KE)

____________________________
Medlem: Steen Louie (SL)

__________________________
Næstformand: Lars Christensen (LC)

_______________________
Medlem: Ole Korsholm (OK)

_______________________
Medlem: N.J. Søndergaard (NJS)
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____________________________
Medlem: Kari Martinsen (KM)

_______________________
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