Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub
Tirsdag den 31. oktober 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), bestyrelsesmedlem Steen Louie (SL), Golf Manager Michael
Kongsmark (MK) ref., Chef Greenkeeper Claus Grabow (CG)
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra den 30. august 2017:
Status af punkter fra sidste møde.
2. MK kommer med status for klubben.
3. CG kommer med status for banen.
4. PK kommer med status på økonomi:
Månedsregnskab.
5. PK kommer med status på Østjysk Golf Ring:
6. Bordet rundt – hvert udvalg kommer med sit
7. Eventuelt.







Hole In One regler– Karen Ebdrup
Bestyrelsesvisionsmøde – Karen Ebdrup
Udlejningsbiler – Lars Christensen
Træneraftale – Per Kristensen
Afklaring ang. faktura om træfældning. – NJ Søndergaard
Status på evt. udvidelse af golfbanen – NJ Søndergaard

8. Næste møde

Mandag den 27. november 2017

Bestyrelsesmøde den 31-10-2017

Ad.1: Godkendelse af referat fra den 30. august 2017:
Status af punkter fra sidste møde.
Godkendt og underskrevet.

Ad.2: MK kommer med status for klubben.
Begyndere: Steen Louie sender et spørgeskema ud til de begyndere der har bestået
DGU´s teoriprøve. Vi vil med skemaet prøve at se på hvad vi kan gøre for at forbedre
vores begynderforløb til næste år.
Der er nok ikke flere begyndere der melder sig ind i år, men venter til næste forår.
Spil flow: Jeg har fået lavet et tidsskema på scorekortene så spillerne kan se hvor
lang tid de bør være undervejs på runden.
Omkringliggende områder: Skuret til boldmaskinen er sat op og belægningen
omkring er ved at være på plads. Til foråret vil greenkeeperne lave udslagsstedet hvor
der kan slåes fra græs, samt lave båse omkring udslagsmåtterne.
Bunkeren til højre på hul 7 er blevet dækket til og tilsået.
Bygninger: Vi vil i løbet af vinteren få malet og kigget på om vi kan få indrettet
indgangen ved kontoret for området bedre, så især vores gæster føler det mere
overskueligt.
Golfhæftet: Vi er blevet kontaktet af Golfhæftet om vi vil være med igen i 2018. Jeg
er blevet oplyst, at i 2016 var der 35 spillere her i klubben der havde købt kortet i en
anden klub og i 2017 var tallet 32 stk. Vi fortsætter uden for dette samarbejde.
Golfspilleren i Centrum: Vi har nu i en årrække benyttet os af Golfspilleren i
Centrum. Vi har haft glæde af dette program, men er det ikke tiden til at tage en
pause med systemet, det koster Kr. 5.000,- + moms årligt. Så kan vi om nogle år
indkøbe det igen. Bestyrelsen besluttede at vi fortsætter med systemet endnu et år,
og så evaluere igen.
Greenfeegæster: Vi har forlænget aftalen med Pejsegaarden for 2018, vi forventer
at der vil kommer flere gæster derfra. Og pt. har jeg tegnet aftale med fire grupper,
der vil booke banen.

Ad.3: CG kommer med status for banen.
Græsset gror stadig rigtig godt, vi klipper i det omfang vi kan.
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Greens klippes med singleklipper 1 gang ugentligt, 4,5 mm. Der er ingen tegn
på sygdom. Greens er lige topdresset, de gødes og prikkes sidste gang i år, i
løbet af de næste 14 dage. Herefter sprøjtes 1 gang med svampemiddel.



Vi kæmper med at klippe banen. Det har været nærmest umuligt at køre de
sidste 14 dage, uden at ødelægge græsset.




Fairways på stor bane er snart prikket. Der mangler ca. 4 huller. Prikker er lånt
i Vejle Golf Club.



I den kommende tid prikker vi teesteder, forgreens og greens-områder.



Vandingsanlæg lukkes ned.



Høj rough høstes, forhåbentlig inden jul.



Banemateriel tages ind.



Vi er så småt begyndt på vinterklargøringen af maskiner



Vi forsøger at gøre mere ud af korthulsbanen i vinter, (greens og bunker) så
der forhåbentlig er flere der bruger den, så den store bane kan skånes.



Stor bane lukkes helt, hvis der kommer meget mere vand.

Hul 17-18:



Vi går i gang med bunkere på hul 17 i det nye år. Hvis vi kan nå det, bliver hul
18 lavet i samme omgang.

Ad.4: PK kommer med status på økonomi:
Månedsregnskab.
Vi følger stort set budgettet, dog har der været større omkostninger i forbindelse med
forpagterskiftet i restauranten. Vi har brugt de penge der var afsat i forbindelse med
etableringen af broen på hul 5. Pengene er brugt i overensstemmelse med hvad vi
havde regnet med. Overordnet set ser det fornuftigt ud.
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Ad.5: PK kommer med status på Østjysk Golf Ring:

Vi har med udgangen af september haft 2544 gæster på banen. På samme tidspunkt
sidste år var tallet 2380 gæster, så en lille fremgang. Rent økonomisk er det en
fremgang på små Kr. 20.000,- . Der er formandsmøde i Aarhus den 14. november,
hvor PK deltager herfra.
Ad.6: Bordet rundt – hvert udvalg kommer med sit
KE:
Vedr. klubbens retningslinjer for Hole In One er det blevet bestemt at der uddeles
whisky til Hole In One på begge baner. Spilleren skal være DGU medlem og
scorekortet skal være underskrevet af et DGU medlem. Ud over whisky udleveres et
Hole In One bagmærke og klubben indrapporterer det til DGU som tilmelder det
Cmore. Spillerens navn kommer på de respektive tavler i klubhuset.
Mht. en intern visionsdag blev det aftalt at vi som de tidligere år laver oplæg inden for
de enkelte ansvarsområder op i mod generalforsamlingen som så bliver gennemgået
på sidste bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen.
KM:
KM er i gang med at se på hvilke fonde der kan søges i forbindelse med vores
projekter.
KM forespørger om kalenderen for 2018 kan fremskyndes og MK sørger for at den
ligger klar ultimo november og derefter sendes ud til udvalgene.
NJS:
Vi har efter 1,5 år fået en regning fra træfældningen. Jf. kontrakten står der at
klubben ikke vil modtage en faktura fra projektet. Firmaet mener at de havde en
mundtlig aftale med klubbens tidligere chefgreenkeeper. NJS tager kontakt til firmaet
og får lukket sagen.
Der er lavet færdige tegninger vedr. en kommende udvidelse af golfbanen til 27
huller. NJS tager kontakt til kommunen lige efter valget.
OK:
I november vil tre udvalgsmedlemmer fra juniorudvalget deltage i et DGU kursus for
at hente inspiration til den kommende sæson. I løbet af vinteren vil MK og OK samle
elite og junior udvalget for at få revideret målsætningerne for de to udvalg og
samtidig få lavet fælles planer.
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SL:
Ultimo november kommer der en færdig evaluering fra begynderudvalget for året der
er gået. Samtidig vil SL trække sig lidt mere ud af udvalget fremover, når der er
fundet afløsere.
PK:
PK, LC og MK har haft et møde med ejerne af udlejningsbilerne. Klubben havde lavet
et oplæg som blev diskuteret. Der var ikke enighed om oplægget, men det blev aftalt
at klubben kom med et revideret oplæg ud fra hvad der blev drøftet på mødet. Det
reviderede oplæg blev fremlagt for bestyrelsen som støtter op om dette.
PK har fået underskrevet kontrakten med Talal Sidani for den kommende sæson.
Anders Schmidt vil være her mere i sæsonen og i shoppen vil Christina være på fuld
tid i foråret, men efter sommerferien vil åbningstiderne blive reduceret lidt.
LC:
For at kunne finde penge til at kunne topdresse fairways har vi været nød til at finde
frivillige til at samle bolde op på Driving Range.
Hen over vinteren skal der besøges sponsorer hver uge. MK laver en plan for dette.
Vi har haft et lille møde med de ansatte hvor der var en positiv stemning for at se på
om vi kunne lave indretningen lidt anderledes i forhold til shop og sekretariat for at
opnå en større synergi. MK tager sig af dette.
Ad.8: Eventuelt.
Der var intet under dette punkt.

Ad.9: Næste møde

Mandag den 27. november 2017
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________________________
Formand: Per Kristensen (PK)

____________________________
Medlem: Karen Ebdrup (KE)

____________________________
Medlem: Steen Louie (SL)

____________________________

__________________________
Næstformand: Lars Christensen (LC)

_______________________
Medlem: Ole Korsholm (OK)

_______________________
Medlem: N.J. Søndergaard (NJS)

_______________________

Medlem: Kari Martinsen (KM)
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