
  Bestyrelsesmøde den 31-05-2016 

Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub 
Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 17.30 

 
 
Deltagere: Formand: Per Kristensen (PK), Næstformand Karsten Fabrin (KF), 

bestyrelsesmedlem Michael Andersen (MA), bestyrelsesmedlem Steen Louie (SL), 
bestyrelsesmedlem Karen Ebdrup (KE), 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 vedrørende Proén – hvad gør vi? 

 
3. Godkendelse af referat fra den 28. april 2016: 

Status af punkter fra sidste møde. 

4. Økonomi: 
Månedsregnskab.            

5. Østjysk Golf Ring: 
Status og referat fra formandsmødet 

6.  Næste møde Mandag den 27. juni 2016 

    
7. Eventuelt 

 
Boldrendetider? 
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Ad.1: CG kommer med status for banen. 
 

 
 
Der er nu kommet RIGTIG meget vækst i græsset, så vi er for længst oppe på fuld 

klippe program, i nogle perioder kniber det endda med at vi kan følge med, da vi 
kæmper meget med maskinnedbrud. 

 
Klippehøjder: 
Vi er efterhånden nede i de klippehøjder vi skal køre i. 

Greens klippes i 3,5mm 
Tee/forgreen klippes i 12mm – CG forventer at sænke den til omkring 9-10mm. 

Fairway klippes i 13mm. 
 
Der er desværre en del ”klatter” på fairway i øjeblikket, dette skyldes flere ting, bl.a. 

den ekstreme vækst der er i øjeblikket og at de lige er klippet ned i højden, (vi er 
gået fra 18 til 13 mm) og ikke mindst at vores klippere er ved at være slidte i 

hydrauliksystemet, så de har svært ved at fordele græsset ordentligt når der er meget 
afklip og dug på græsset. 
 

Greens: 
Der er sket rigtig meget med greens de sidste 2-3 uger, de er blevet ekstremt tætte i 

græsset, hvilket heldigvis har gjort at det meste mos nu er væk, desværre kæmper vi 
nu rigtig meget med at få hastigheden op.  
CG kan desværre ikke gøre meget mere ved klippehøjden her, da vi allerede klipper i 

3,5 mm og CG bliver også nødt til at tænke på græssets sundhed, men, hvis vejret 
tillader det, krydsvertikalskærer vi tirsdag den 31. maj og giver dem topdress torsdag 

den 2. juni og efterfølgende vil CG se om vi kan få tid til at topdresse hver eller hver 
anden uge, dette skulle meget gerne hjælpe hastigheden op og forbedre jævnheden.  

Desværre hjælper vores tromle heller ikke meget på hastigheden på de klippefrie 
dage, tværtimod, vi opnår en forringelse af hastigheden.  
CG har dog lige fået en anden model greenstromle på prøve og de første test viser at 

den giver ca. 1-1,5 fod mere i hastighed på de klippefrie dage, end vores egen gør. 
 

Ukrudt: 
Vi har fået sprøjtet alt roughen mod mælkebøtter og tidsler og andet bredbladet 
ukrudt, vi har ligeledes fået sprøjtet det meste at semi roughen mod mælkebøtter og 

kløver, CG forventer at vi kan nå det sidste i løbet af uge 22 eller 23.  
CG forventer at sprøjte fairways efter sommerferie perioden, da der meget gerne 

skulle komme et nyt middel, som er mere bredt, det tager bl.a. også bellis, og der er 
meget lille risiko for afsvidninger af græsset. 
 

Rough: 
CG har forsøgt at holde roughen klippet de steder han mener det er nødvendigt, og 

måske har han taget lige rigeligt nogle steder. CG vil gerne have en tilbagemelding fra 
bestyrelsen om hvad deres holdning er til måden den er klippet på nu. 
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Træflis: 
CG har snakket med skoventreprenøren omkring træet der skal flises ved hul 3, han 

regner med at de gør det her hen over sommeren. Vi skal på et tidspunkt finde en 
løsning for området. 
 

Pay and play: 
Vi har desværre forsømt pay and play banen en del her på det sidste, men vi har 

simpelthen ikke haft tiden til det at pleje den ordentligt, dette er særligt gået ud over 
bunkers, men så snart vi har en ledig stund er vi i gang med at fjerne ukrudtet, så der 
bliver taget lidt ad gangen. 

 
Maskiner: 

Vi er nødt til at finde en løsning på problemerne med vores maskiner, da det ikke er 
holdbart som det kører nu, alene i denne uge har CG brugt i omegnen af 15-20 timer 
på maskinreparationer da CG havde 3 fairwayklippere og en sidewinder som brød ned 

og disse timer kan altså virkelig godt bruges mere fornuftigt ude på banen, og en del 
af timerne har CG lagt udenfor ”normal” arbejdstid for at maskineriet er køreklart når 

de resterende greenkeepere møder ind. 
Nye fairwayklippere vil ligeledes hjælpe på problemet med det afklip der er på 
fairway.  

 
Bestyrelsen er villig til at se på en løsning på de to våde huller (4 & 5) 

CG laver en oversigt på vores maskinpark og en prioritering på udskiftningen. 
NJS får samlet nogle frivillige som får sat de sidste bænke og skraldespande op. 
Vi får sat et møde op med banearkitekten, så han kan se banen i vækstsæsonen, hvor 

vi kan drøfte hul 17 & 18. 
 

Ad.2: Nyt vedrørende Proén – hvad gør vi? 
 

Lars forsøger at starte op i uge 22. PK får lavet løbende samtaler med Lars, for at se 
hvad han kan magte.  
 

Der arbejdes på at finde en anden til at overtage shoppen.  

 

 
Ad.3: Godkendelse af referat fra den 28. april 2016: 

Status af punkter fra sidste møde. 

Referatet er godkendt og underskrevet. 
 

 
Ad.4: Økonomi: 

Månedsregnskab. 

Vi holder næsten budgettet, der er især på sponsoraterne at vi halter efter. MK laver 
en plan til næste møde med hvad vi gør. 
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Ad.5: Østjysk Golf Ring: 
Status og referat fra formandsmødet 

Klubben har været vært ved formandsmødet i ØGR. Da der var nye formænd med fra 
andre klubber for første gang, blev mødet brugt på at orientere om hvordan vi 
arbejder og få aftaler samt vedtægter afstemt klubberne imellem.  

 
PK er på klubbens og ØGR’s vegne repræsenteret i det DGU forum der skal diskutere 

fremtiden for Flex-medlemskaberne. PK vil aflægge referat efter møderne. 
 
 

Ad.6: Næste møde Mandag den 27. juni 2016 

MA melder afbud 

 
 
Ad.7: Eventuelt. 

 
Boldrendetider: Det blev besluttet at vi sløjfer den ene af de to boldrendetider. 

Og så vil MA lave en skrivelse omkring behovet for at medlemmerne især i 
weekenderne opfordres til at spille i 4-bolde. Vi vil lave en lokalregel omkring der 
hjælper med dette. 

 
Vi har behandlet en skrivelse fra Henriette Sørensen. MK tager kontakt til Henriette og 

briefer hende. 
 
Og så er det blevet besluttet at der stilles out of bounce pæle op mellem hul 10 & 18 

 
MK opsætter vejledninger til at droppe fri at de træer der enten er bundet op eller har 

beskyttelse. 
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________________________                               __________________________ 

Formand: Per Kristensen (PK)                               Næstformand: Karsten Fabrin (KF) 

 

 

____________________________                               _______________________ 

Medlem: Karen Ebdrup (KE)                                     Medlem: Michael Andersen (MA) 

 

 

____________________________                               _______________________ 

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

 

 

____________________________                               _______________________

Medlem: Lars Christensen (LC)                                          


