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Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub 
Tirsdag den 30. juni 2015 kl. 17.30 

 
 
Deltagere: Formand: Per Kristensen (PK), Næstformand Karsten Fabrin (KF), 
bestyrelsesmedlem Michael Andersen (MA), bestyrelsesmedlem Niels Jørgen 
Søndergaard (NJS), bestyrelsesmedlem Steen Louie (SL), bestyrelsesmedlem Karen 
Ebdrup (KE), Club Manager Michael Kongsmark (MK) ref., Hans Peter Ingvorsen (HPI) 
 
 
Dagsorden: 

 
 

1. HP kommer med status for banen og kommende år 
 

2. Golfspilleren i Centrum – v/ Kim Uldahl DGU  
 

3. Godkendelse af referat fra den 27. maj 2015: 
Status af punkter fra sidste møde. 

4. Økonomi: 
Månedsregnskab.            

5. Østjysk Golf Ring: 
Status  

6. Næste møde Mandag den 31. august 2015 
    

7. Eventuelt 
 
- Jubilæum 
 

 
  
 
 
 
 
Ad.1: HP kommer med status for banen og kommende år 
 
 
Efter det helt unormale forår er greens nu ved at gro for stærkt. Den våde og 
sukkerholdige vækst strækker sig normalt godt over foråret, men i år kommer den 
helt anderledes koncentreret over en kort periode. Dette medfører stor modstand i 
græsset og relativt langsomme greens. Planen var at tage propper op igen i juli med 
de store hugpiber, men sæsonen med gode greens er så kort i år, at jeg i stedet har 
brugt pengene på filtspisende mikroorganismer – lovende udvikling. Sammen med 
intensivt plejeprogram i år vil greens ende med at have forbedret sig en del i løbet af 
sæsonen. 
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Den høje rough prøver vi at få klippet så hurtigt som muligt. Den nye frontmonterede 
klipper er rigtig god, selv om den som alle andre golfmaskiner krævede nogle 
justeringer. Vi fortsætter med at klippe banen bredere ved at fjerne gamle stubbe, 
reparere dæksler, fjerne store sten, fælde selvsåede træer og udjævne 
knolde/pløjespor – tror vi nu snart er ved at være ude i maksimum. 
Stemningen blandt personalet er rigtig god. Nu starter ferietiden og så bliver der rigtig 
travlt til august/september, hvor Jacob skal på skole og 2 jobrotationer stopper. 
PK & HP tager en tur rundt på banen i uge 27 for at se på, hvad der skal til for at få 
banen op at stå og giver golferne en endnu bedre oplevelse. 
 
 
Ad.2: Golfspilleren i Centrum – v/ Kim Uldahl DGU 
 
Udviklingskonsulent Kim Uldahl fra DGU var inviteret til at give os en kort 
gennemgang af resultaterne fra det spørgeskema der var sendt ud til en 1/3 del af 
klubbens medlemmer samt de gæster der havde besøgt klubben i år. 
Overordnet set ligger klubben over gennemsnittet for de danske golfklubber, men vi 
har to punkter som vi skal rette vores fokus på. Det er restauranten samt de 
begyndere der melder sig ind i klubben. Vi vil drøfte hvilke tiltage der skal til og hvilke 
muligheder vi har. 
 
 
Ad.3: Godkendelse af referat fra den 27. maj 2015: 
Status af punkter fra sidste møde. 

Referatet blev godkendt.  

 
Ad.4: Økonomi: 
Månedsregnskab.  

Vi følger vores budget, så overordnet set ser det fornuftigt ud. Vi er lidt bagefter på 
greenfee, men det er sikkert det dårligere vejr i de første måneder af året, der er 
skyld i det. Det er især på Pay & Play banen vi er bagefter. Til gengæld har vi godt 
styr på udgifterne, hvor vi følger budgettet.  
 
Ad.5: Østjysk Golf Ring: 
Status  

Der er til og med maj måned spillet 7183 runder totalt. I Hedensted er der spillet 866 
runder og det er kun Odder og Juelsminde der er spillet færre runder på. Der er pr. 
31/5 solgt 2060 kort total. Og i Hedensted 275 kort. 

 
Ad.6: Næste møde  
 
Mandag den 31. august 2015 
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Ad.7: Eventuelt 
  
Klubben udsender et nyhedsbrev i sommerferien og samtidig slår vi et slag for det 
kommende jubilæumsarrangement. SL og MA er i fuld gang med at tilrettelægge 
ugen, og der vil blive send program ud gennem avisen samt Golfbox. 
 
Vi forsøger at presse på i DGU for at få banen ratet om. MK tager kontakt til DGU 
 
HP ser på om der er en mulighed for at sætte et bænksæt op i haven ved hul 11 og 
samtidig kigger han på om vi ikke kan stille flere bænke op rundt på banen. 
 
Vores forsøg med at lave nye skraldespande til banen ser ud til at være vellykket, så 
til vinter vil vi få fremstillet endnu flere til banen. 
 
MK hjemtager et tilbud på alarmsikring at vores bygninger. For lige at sikre os at vi 
ikke betaler for meget. 
 
Vi har fået lavet opmåling af banen til baneguide. De vil være til at købe fra uge 28 
 
Vi har fået en forespørgsel på om man kan have en golfbil stående herned 
vederlagsfrit grundet at spilleren er dårligt gående. Bestyrelsen besluttede ikke at 
ændre på de nuværende regler. Det betyder at der fortsat vil være to muligheder for 
at have golfbil stående. 
 
I år har der været en del uheldige episoder med gæster der skulle spille Regionsgolf. 
Skal vi fortsætte med Regionsgolf til næste år er det vigtigt at ledelsen af 
regionsgolfen kontaktes, så deltagerne inden sæsonen bliver gjort bekendt med, 
hvilke regler der gælder, når de besøger fremmed baner.  
 
MK sørger for bedre skiltning uden for banen på stierne samt skiltningen ved trappen 
til hul 7 og vejen dertil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________                               __________________________ 

Formand: Per Kristensen (PK)                                    Næstformand: Karsten Fabrin 

(KF) 
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____________________________                               _______________________ 

Medlem: Karen Ebdrup (KE)                                      Medlem: Michael Andersen 

(MA) 

 

 

____________________________                               _______________________ 

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

 

 

____________________________                               _______________________ 

Medlem: Mark Vildbrad (MV)                                          


