
  Bestyrelsesmøde den 30-08-2017 

Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub 
Onsdag den 30. august 2017 kl. 17.30 

 
 
Deltagere: Formand: Per Kristensen (PK), bestyrelsesmedlem Niels Jørgen 

Søndergaard (NJS), bestyrelsesmedlem Karen Ebdrup (KE), bestyrelsesmedlem Lars 
Christensen (LC), bestyrelsesmedlem Kari Martinsen (KM), bestyrelsesmedlem Ole 

Korsholm (OK), bestyrelses-suppleant Tommy Rathmann (TR), Golf Manager Michael 
Kongsmark (MK) ref., Chef Greenkeeper Claus Grabow (CG) 
 

Dagsorden: 
 

 
 

1. Godkendelse af referat fra den 29. maj 2017: 

Status af punkter fra sidste møde. 

2. Kristian Martinsen præsenterer oplæg fra arkitekt Henrik Jacobsen 

3. MK kommer med status for klubben. 

4. CG kommer med status for banen. 

5. PK kommer med status på økonomi: 

Månedsregnskab.            

6. PK kommer med status på Østjysk Golf Ring: 

7. Bordet rundt – hvert udvalg kommer med sit 

8. Eventuelt. 
 

9. Næste møde Tirsdag den 31. oktober 2017 
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Ad.1: Godkendelse af referat fra den 29. maj 2017: 
Status af punkter fra sidste møde. 

Godkendt og underskrevet. 
- MK & OK laver oplæg i samarbejde med træneren i vinterhalvåret for klubbens 

politik på junior & elite området 

- Vi vil fremover have bagni lukket indtil kl. 09.30 på hverdage af hensyn til 
greenkeeperne 

 
 

Ad.2: Kristian Martinsen præsenterer oplæg fra arkitekt Henrik Jacobsen 

Kristian var desværre blevet forhindret, men NJS tog over og fortalte om de to oplæg 
som arkitekten havde lavet skitser på. Planerne er lavet for at informere kommunen 

om vores tanke på hvordan vi vil kunne udvide klubben i fremtiden. 
Der var enighed om at arkitekten får lavet et matrikelkort, som vi så kan bruge 
overfor kommunen. 

 
 

 
Ad.3: MK kommer med status for klubben. 

Der er fortsat mange prøvemedlemmer. Der er lavet flere tiltag end tidligere for at få 

dem meldt ind, men der er fortsat mange der ikke er afklaret. Machael og Ida følger 
op for at sikre at så mange som muligt bliver meldt ind. 

 
Klubbens betalingsbox er blevet ramt af tordenvejret og skal repareres. Vi har fået et 
tilbud på hvad det vil koste at ombytte den til en standerløsning som den i Horsens 

Golf Klub. Vi ser om vi får råd næste år til at skifte den, så i første omgang får vi den 
nuværende lavet som en forsikringsskade. 

 
Klubbens udlejningsbiler er desværre ved at være så gamle og i så dårlig forfatning at 

vi bliver nød til at se på hvad vi gør i fremtiden. LC, PK og MK tager fat i ejerne af 
bilerne og drøfter med dem, hvad vi gør fremover.  
 

 

Ad.4: CG kommer med status for banen. 

Græsset gror hurtigt på grund af varme og vand i rigelige mængder, så vi kæmper for 
at følge med. 
 

Der er kommet en del mos i greens, grundet den meget nedbør hen over sommeren, 
samt sænket kvælstoftilførsel. Inden for de næste 2-3 uger tilføres et produkt som 

hjælper på mosproblemet. Ellers har vi ingen tegn på sygdomme i greens. 
 
Vi gør lidt ekstra ud af greens til klubmesterskabet, så vi skulle gerne ramme god 

greenspeed. 
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Efter klubmesterskabet, bliver greens dobbeltprikket, hvilket nok vil gøre dem lidt 
ujævne, der bliver lavet flere opgaver som forberedelse til vinteren. 

 
Alt fairway og semirough er sprøjtet for ukrudt i år, også korthulsbanen, desværre ser 
vi at ukrudtet allerede igen er begyndt at komme frem. 

 
Jacob har været sygemeldt i en periode pga. sprængt blindtarm, men er startet op 

igen tirsdag uge 35. Han tager en grundlæggende lederuddannelse i efteråret. 
 
Arne har meddelt at han stopper efter denne sæson, Han er her til og med fredag den 

8. september, han fortsætter med boldsamling i weekenden frem til udgangen af 
oktober og tilbudt at samle bolde næste år, hvis der er økonomi til det. 

 
I stedet for Arne, har jeg lavet en aftale med en ny ung elev, han starter ca. 1. 
februar/marts. Han hedder Chris og har hjulpet i klubben før. 

 
Hvad er status på hul 17 & 18 

- Af økonomiske hensyn bliver kun hul 17 lavet i år. Claus kontakter det firma 
der har givet tilbud og får lavet et endeligt tilbud udelukkende på hul 17. 

 

Vi har et stort problem med ting der forsvinder fra os i greenkeepergården. 
- MK tager fat i Jansson Alarm for at få løst problemet 

 
 
Ad.5: PK kommer med status på økonomi: 

Månedsregnskab. 

Efter at have været lidt foran i forhold til budgettet, er vi nu kommet lidt bagud. 

Skiftet af forpagter har kostet klubben en del, og der lukkes ned for ikke nødvendige 
aktiviteter indtil vi har alle de igangsatte projekter færdige. 

 
 
Ad.6: PK kommer med status på Østjysk Golf Ring: 

 
Vi har med udgangen af juli haft ca. 230 flere ØGR-gæster her i klubben end i samme 

periode sidste år.  
Der er spillet knap 1800 runder hos os, mens der total er spillet 13744 i alle 
klubberne. 

 
 

 
 
Ad.7: Bordet rundt – hvert udvalg kommer med sit 

KE:  
Sankt Hans matchen blev aflyst pga. for få deltagere, hvor i mod fødselsdagsmatchen 

træk næsten 90 deltagere. 
 
KE vil gerne at vi laver et oplæg på at tiltrække flere gæster i sommer perioden.  
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Og så vil KE gerne have klubbens retningslinjer for Hole In One bliver gennemgået på 
næste møde. 

 
KM: 
KM tager fat i Rikke Andersen, der er blevet uddannet i golfreglerne. Vi vil forsøge at 

lave en spørgekasse på hjemmesiden for regelspørgsmål. 
 

Hole In One bagmærkerne er på vej. 
 
Eliteudvalget & turneringsudvalget tager en snak om hvorvidt det er muligt at elite 

spillerne bliver mere aktive i klubbens matcher.  
 

NJS: 
 
Der er Made In Denmark i Silkeborg næste år. Vi skal have sat initiativer i gang så vi 

kan få en del af de mange besøgende til at komme forbi og spille vores bane. 
 

KM kigger på om vi kan optimere på ansøgningerne til fondene. 
 
TR: 

 
Der er 95 medlemmer i Men Section i år. Og der er mellem 50-60 ude at spille hver 

torsdag. Men Section arbejder på at indsluse flere af de nye medlemmer. 
 
OK:  

 
Afdelingen kæmper for at rekruttere flere nye forældre der vil hjælpe til. 

 
Der er startet dialog op med VFC omkring indendørs vintertræning. 

 
De frivillige er underlagt en forsikring i DGU. Vi skal dog huske på at informere alle og 
især de nye om hvordan vi arbejder og med hvilke arbejdshvern.  

 
 

 
 
Ad.8: Eventuelt. 

 
Der var intet under dette punkt. 

 
 
 

Ad.9: Næste møde Tirsdag den 31. oktober 2017 
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________________________                               __________________________ 
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) 

 

 

____________________________                               _______________________

Medlem: Kari Martinsen (KM)                                          


