
  Bestyrelsesmøde den 27-11-2017 

Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub 
Mandag den 30. april 2018 kl. 17.30 

 
 
Deltagere: Formand: Per Kristensen (PK), Næstformand Lars Christensen (LC), 

bestyrelsesmedlem Niels Jørgen Søndergaard (NJS), bestyrelsesmedlem Karen Ebdrup 
(KE), bestyrelsesmedlem Kari Martinsen (KM), bestyrelsesmedlem Ole Korsholm (OK), 

bestyrelsesmedlem Steen Louie (SL), Golf Manager Michael Kongsmark (MK) ref., 
Chef Greenkeeper Claus Grabow (CG) 
 

Dagsorden: 
 

1. Bestyrelsen konstituerer sig  
 

2. Godkendelse af referat fra den 06. marts 2018: 

Status af punkter fra sidste møde. 

3. MK kommer med status for klubben. 

4. CG kommer med status for banen. 

5. PK kommer med status på økonomi: 
Månedsregnskab                   

6. Bordet rundt – hvert udvalg kommer med sit 

7.  Næste møde Torsdag den 31. maj 2018 

    
8. Eventuelt 
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Ad.1: Bestyrelsen konstituerer sig 

Den nye bestyrelse mødtes for første gang siden generalforsamlingen og 

konstituerede sig således: 
 
Formand: Per Kristensen 

Næstformand: Lars Christensen 
 

 

Ad.2: Godkendelse af referat fra den 06. marts 2018: 
Status af punkter fra sidste møde. 

Godkendt og underskrevet. 
 

 
 
Ad.3: MK kommer med status for klubben. 

 Vi havde ca. 30 deltagere på Golfens Dag. Og vi tror på at ca. 10 af dem 
melder sig ind. 

 
 Og så tilbyder vi de prøvemedlemmer der ikke kom i gang fra sidste år et nyt 

prøvemedlemsskab. 

 
 

 De nye golfbiler er taget i brug og der er stor ros til kvaliteten. 
 

 Der er i løbet af foråret kommet lidt medlemmer fra de andre klubber og har 
meldt sig ind hernede. 
 

 Shoppen er kommet på plads og det ser ud til at vores medlemmer støtter op 
om den. 

 
 

 Anders Schmidt har rigtig godt gang i træningen. Både den individuelle samt 

gruppe træningen. Tilkendegivelserne fra de der har haft træning er yderst 
positiv. 
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 Naboerne til Driving Range vil gerne have at vi gør lidt mere for at der ikke 
komme bolde i haverne. Der bliver snart opsat divideres på udslagsstederne og 

forhåbentlig får det en positiv effekt. 
 

 Vi har fået afslag fra Udviklingsfonden i Hedensted Kommune på vores 

fondsansøgning. 
 

Ad.4: CG kommer med status for banen. 

 

Åbningen/klargøringen trak desværre en del ud i år pga. vejret. 
Til gengæld har vi også en virkelig god bane, vejret og årstiden taget i betragtning. 

 
Ugen op til åbningsturneringen, var vi ikke sikre på at vi kunne nå at få klippet banen, 

da vejret drillede rigtig meget, men det lykkedes. 
Banen har virkelig haft godt af at være holdt lukket hen over vinteren. 
 

Alt er stort set klippet i form på banen. 
 

 
 Greens er gødet med forårsgødning og mikronæring. 

 

 I uge 17 fik vi dybdeprikket og overflade prikket alle greens på den store bane, 
vi startede søndag eftermiddag kl. 16, kørte om natten, og mandag kl. 14 var 

det hele prikket og tromlet, så der er nærmest ingen der er blevet genert af 
det. 
 

 Greens bliver klippet i 4 mm, men inden for de nærmeste par uger går ned i 
3,5 mm, som er den højde vi ender i, ved enkelte lejligheder går vi lidt længere 

ned. 
 

 Semiroughen bliver klippet i 44 mm i år, ca. 1 cm kortere end sidste år. 

 
 Vi forsøger at sætte klippefrekvensen op, det vil sige at fw klippes 3 gange 

ugenligt, semi rough 1,5 gange, resten klippes efter behov. 
 

 Hul 4 er færdig drænet, så nu skal vi bare ha lidt mere varme, så skal det nok 
vokse sammen igen, det trak meget ud pga. vejret. 
 

 Lavet ”target” greens på DR 
 

 Bunker er skåret og efterfyldt med sand. 
 

 Der er opsat flere bænke på banen, flere bliver sat op når der er lavet 

fundamenter til dem. 
 

 Erling hjælper med opbygningen af driving tee på DR. 
 

 Egon m.fl. er ved at lave dræn på hul 6, vi kunne ikke klippe uden at sidde fast. 
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 Vi har lavet en væg i værkstedet, så det kun er os, der har adgang til 

værkstedet. 
 

Nærmeste fremtid: 

 

 Alm. Pleje af banen, vi er stort set på fuld klippe niveau igen, det er gået meget 

stærkt i år. 

 

 Driving tee laves færdig og der opsættes afskærmning ml. måtter- færdig i 

udgangen af maj. 

 

 Dræn laves færdig på hul 6 

 

 Vi har lidt småprojekter der skal færdiggøres 

 

 Greens på korthulsbanen ”proppes” eftersåes og topdresses. 

 

 Forgreens og teesteder skal have lidt ekstra pleje i år, i form af ekstra prikning, 

vertikalskæring, topdresning og eftersåning på de værste. 

 

 Vi går så småt i gang med ukrudtsbekæmpelse af alle arealer 

 

 Legegolfområde gøres klar. 

 
 Greens på stor bane eftersåes 

 

 
Ad.5: PK kommer med status på økonomi: 
Månedsregnskab. 

Månedsregnskabet er blevet gennemgået og vi følger budgettet. 
  

Indsamling til ”Gavefonden” er i gang og vi er snart på plads med de 101 friviligge 
gavegivere. Pengene vil blive anvendt til forbedringer på hul 17 og 18. 
  

Fremover vil vi arbejde for at renoveringsprojekter på bygningerne kan finansernes 
gennem fondsmidler og ikke ind over driften. 

 
 

 
 
Ad.6: Bordet rundt – hvert udvalg kommer med sit 

KE: Der har været tilfredshed med det spørgeskema som turneringsudvalget sendte 
ud tidligere på sæsonen. Tilbagemeldingerne har været fine og konstruktive. 
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Resultaterne er blevet evalueret i udvalget og udvalget vil så arbejde ud ra 
tilbagemeldingerne. 

Der var stor tilslutning til den regelaften vi lavede med ”Osvald” 

Golfbox har afviklet et internt kursus hernede for sections. 

I år er klubben tilmeldt Abacus gennemgående turnering. 

Turneringsudvalget står i år for klubmesterskaberne, men Karen ønsker hjælp til 
afviklingen. 

SL: SL og Rikke Andersen har været på kursus i de nye regler gennem DGU.  DGU 
opfordrer alle klubber til at ændre alle gule pæle til røde pæle. Vi vil se på det i løbet 
af sæsonen. 

KM: Åbningsmatchen gik rigtig godt. Nogle få tilmeldte til korthulsbanen, men de fik 
love til at spille med på hele banen til stor succes. 

NJS: NJS arbejder på projektbeskrivelsen samt tilbuddet på udvidelsen / renoveringen 
af Valhalla. 

Beplantningen rundt om greenkeepergården bliver iværksat sammen med Niels 

Nielsen 

NJS arbejder videre med kommunen omkring opkøb af jord til udvidelsen af banen 

Der er blevet lavet et team af 8 mænd til opsamling af rangebolde på hverdage. 

LC: Ugemøderne er kommet godt i gang, alt bliver vendt på møderne. 

Baneservice er startet op og der er kommet en god respons. 

Vi efterlyser aktiviteter i sommer som kan skaffe flere gæster 

Sponsorater på de to første biler er solgt og der arbejdes på at få solgt flere. 

 

OK: Der er afholdt forventnings/budgetmøde med eliteudvalget 

Samarbejdet med Juelsminde er i værksat på juniorområdet, og det går godt. 

Senere på året vil der sammen med Juelsminde blive lavet et arrangement hvor 
blandt andet Søren Kjeldsen kommer. 

Juniorlejeren bliver afviklet den sidste uge i juni fra fredag til søndag. I år bliver det 
alene i samarbejde med Juelsminde. 
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OK og PK har haft et møde med bestyrelsen fra Juelsminde vedrørende samarbejdet 
på juniorområdet og eventuelt senere på eliteområdet. 

PK: Der er formandsmøde i ØGR den 1. maj. 
 
Ad.8: Eventuelt. 

 
Der var intet under dette punkt. 

 
 
 

Ad.9: Næste møde Tirsdag den 29. maj 2018 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
________________________                               __________________________ 

Formand: Per Kristensen (PK)                        Næstformand: Lars Christensen (LC) 

 

 

____________________________                               _______________________ 

Medlem: Karen Ebdrup (KE)                                     Medlem: Ole Korsholm (OK) 

 

 

____________________________                               _______________________ 

Medlem: Steen Louie (SL)                                        Medlem: N.J. Søndergaard (NJS) 
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____________________________                               _______________________

Medlem: Kari Martinsen (KM)                                          


