Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub
Mandag den 31. august 2015 kl. 17.30
Deltagere: Formand: Per Kristensen (PK), Næstformand Karsten Fabrin (KF),
bestyrelsesmedlem Michael Andersen (MA), bestyrelsesmedlem Mark Vildbrad (MV),
bestyrelsesmedlem Steen Louie (SL), bestyrelsesmedlem Karen Ebdrup (KE),
bestyrelses-suppleant Tommy Rathmann (TR), Club Manager Michael Kongsmark (MK)
ref., Hans Peter Ingvorsen (HPI)

Dagsorden:
1. HP kommer med status for banen
2. Nyt fra Proén
3. Godkendelse af referat fra den 30. juni 2015:
Status af punkter fra sidste møde.
4. Økonomi:
Månedsregnskab.
5. Østjysk Golf Ring:
Status
6. Afvikling af jubilæum.
7. Næste møde

Torsdag den 29. oktober 2015

8. Eventuelt

Ad.1: HP kommer med status for banen og kommende år
Fairway og semirough trænger markant til eftersåning, luftning og topdress, hvis
golfspillernes forventninger skal tilfredsstilles i moderat omfang.
Teestederne er ved at lukke sig på trods af meget dårlig vækst i år. Samtidig er de
blevet mere jævne. Ved at flytte teeskiltene har jeg udvidet teestederne, så slid fra
spillere kan flyttes mere rundt – rigtig gode resultater.
Greens har i år fået stor bevågenhed og det har vendt den nedadgående kurve.
Filtlaget er formindsket med ca. 30 % og den biologiske balance er forbedret
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væsentligt. Sammen med den dårlige vækst i år har det givet en ustabil overflade, da
væksten er mere styret af vejret end når man kemibehandler greens.
Bunkers har været meget gode i år. Vi har bygget en ny bund i øve-bunkeren ved
indspilsgreen, og det nye sand skulle være tæt på det optimale. MEN jeg må dog sige,
at vi ikke er udelt begejstrede for resultatet. Måske er det nærmest umuligt at finde
noget ordentligt bunkersand!?
Det nye system med skilte og bænke har sparet os for meget tid, men vi er desværre
ikke helt færdige – måske dette skal opprioriteres til klubmesterskaberne?
Maskinindkøbene er ved at falde på plads. Vores frontmonterede roughklipper er
meget brugbar, og den endelige modificering får vi færdig til vinter.
De flyttede træer fra sidste efterår har haft en fantastisk sæson. Dels har vi haft
gratis arbejdskraft til at vande dem og dels har den dårlige vækstsæson været rigtig
god for dem. Jeg tror hitprocenten er helt oppe sidst i halvfemserne. 2 gange Kristian
har yderligere udplantet mange små træer fra vore tilhørende skovarealer, så
naturoplevelsen bliver bedre og bedre år for år. Kristian har sagt, at Sølauget igen i år
hjælper os med at plante 3-400 træer ud her til efteråret/tidlig vinter.
Den nye hal er sammen med en tilkøbt truck nu næsten på plads. Alt i alt en kæmpe
og fantastisk indsats af de frivillige og stor tak til bestyrelsen for dette. I faciliteter
ligger vi langt over gennemsnittet for danske klubber.
HP spørger ind til budgettet for 2016. Det blev aftalt at HP og PK laver et foreløbigt
budget, så der kan disponeres mandskab til næste sæson.
Rideklubben har spurgt om vi var interesseret i at lave en ordning omkring lån/leje af
hinandens traktorer. De tænker især på spidsbelastningsperioderne og til de
krævende opgaver. HP ser på om det er en mulighed.
Ad.2: Nyt fra Proén
Lars var desværre forhindret i mødet.

Ad.3: Godkendelse af referat fra den 30. juni 2015:
Status af punkter fra sidste møde.
Referatet blev godkendt.

Ad.4: Økonomi:
Månedsregnskab.
Både på indtægtssiden og udgiftssiden følger vi budgettet. Der hvor vi har
udfordringen er på greenfee siden. I forhold til de bedste år mangler vi Kr. 100.000 på
Pay & Play banen. Og så er vores bane ikke blevet benyttet så meget som tidligere af
ØGR medlemmerne.
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I konkurrence med de øvrige klubber i ØGR samarbejdet er vigtigt at vores bane hele
tiden er i super kvalitet. Ellers mangler indtægterne med det samme. Specielt i år har
det selvfølgelig også betydning at Åhus som ny klub bidrager med forholdvis få nye
kort, og samtidigt er et nyt spændende rejsemål for de eksisterende medlemmer.
Ad.5: Østjysk Golf Ring:
Status
Der er til og med juli måned spillet 12.821 runder totalt. I Hedensted er der spillet
1453 runder og det er kun Odder der er spillet færre runder på. Der er pr. 31/7 solgt
2092 kort total. Og i Hedensted 287 kort.
Ad.6: Afvikling af jubilæum.
Med 185 spillere til jubilæumsmatchen og 170 deltagere til festen om aftenen kan vi
konstatere at den del af jubilæet var en stor succes. Der var ikke så stor opbakning til
de tiltag der lå tidligere på jubilæumsugen, men de der deltog, gav udtryk på at de
var tilfredse med arrangementet.
Der er bred enighed i bestyrelsen om at lave en tilsvarende match til næste år.
Ad.7: Næste møde
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Ad.8: Eventuelt
MK har haft møde med Regionsgolf og vi er nået til den konklusion at vi præcisere
retningslinjerne og så vil det være kaptajnerne for de enkelte hold, der fremover står
for ansvaret, for at tingene afvikles i god ro og orden.
MK har lavet et oplæg til en procedure for anmeldelse af forsikringssager.
Denne er gennemgået og vedtaget.
Vi har valgt at opsige vores kontrakt med telesikring på klubbens alarmanlæg. Dette
skyldtes at vi har fået et rigtig godt tilbud fra Jansson alarm. Den ny kontrakt vil
træde i kraft den 1. januar.
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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: Mark Vildbrad (MV)
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