Hedensted Golf Klub
Referat fra bestyrelsesmøde 3. februar 2021
Deltagere: Formand Per Kristensen (PK), Næstformand Niels Peter Madsen (NPM)
Bestyrelsesmedlem Lars Christensen (LC), bestyrelsesmedlem Kari Martinsen (KM),
bestyrelsesmedlem Ole Korsholm (OK), bestyrelsesmedlem Steen Louie (SL),
Bestyrelsesmedlem Dorthe Fuglsang (DF), Pro Anders Smidth Hansen (ASH), Manager
Claus Trier (CT), Greenkeeper Jacob Bjerg Mogensen (JB)
Fraværende: Bestyrelsessuppleant Niels Holbech (NH)

Emne
Gennemgang af
referat fra sidste
møde
Status fra klubben

Status fra Pro

Status fra
greenkeeper

Beskrivelse
‐ Jord er fjernet/glattet ud og sten fjernet i hullet
mellem hul 1 og 2.
‐ Der laves et alternativt intromøde for begyndere for
at imødegå evt. Corona restriktioner.
‐ Bestyrelsen får en liste over sponsorer der mangler
at blive lukket samt ledige huller og sponsorpladser
‐ Klubkalender blev gennemgået og godkendt.
‐ Der annonceres for begynderforløb marts‐maj, tilbud
om gratis spil indtil næste holdstart.
‐ Vi deltager i Golf for Kronikere start uge 15 og
Golfens dag 25. april.
‐ Der er solgt godt af gavekort til begynderforløb (+30
stk).
‐ Mail med ØGR har ligeledes givet god respons med
flere end 20 nye tilmeldte.
‐ Vi er nu 1006 medlemmer efter årets udmeldelser.

‐ Rejse til foråret forventes ikke at kunne
gennemføres. Der arbejdes på en rejse i oktober
til portugal (tango Real). Pakke med 5 runder og
træning samt middag forventes at kunne holdes
lige under 10.000,‐
‐ Vi laver en tur til Nordtyskland inden
sommerferien 3‐4 dage kør‐selv. Omkring uge 28
‐ Der serviceres maskiner i denne tid og ryddes op
på værksted og i haller.
‐ Der er lavet ny APV.
‐ Der beskræres træer i det omfang vejret tillader
det.
‐ Busk bag hul 12 er fjernet for at lette spillet.
‐ Morten er startet som greenkeeper.
‐ Henvendelse fra en interesseret vedr. elevplads
hos greenkeeperne. Voksenelev med tilskud. Vi

Ansvarlig

Deadline

ASH/CT
CT

Uge 6

ASH
ASH
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tager referencer på personen, og hvis denne er
OK arbejder vi videre med kandidaten.
‐ Vi får en ung fyr på prøve 4 timer i ugen.
Økonomi

‐ Budget 2021
‐ JM fremlagde investeringsplan for banen med
formål at forbedre kvalitet og forlænge sæson på
sigt, der var enighed om at støtte disse
investeringer i budgettet så langt der er midler til
det. Investeringerne vil blive godkendt enkeltvist
hen over året efterhånden som vi kan se at der er
luft i økonomien til det.
Generalforsamling ‐ Iflg vedtægter skal denne holdes slut marts,
2021
hvilket forventes at være en udfordring.
‐ Vi indkalder til Tirsdag 30. marts. Indkaldelse
skal indeholde info om at det er elektronisk
gen.forsamling samt hvordan det foregår.
‐ Der er 2 bestyrelsesmedlemmer der ikke stiller
op til genvalg, Per og Lars.
Planer /
‐ Korthulsbanen bliver opdateret med nye skilte
aktiviteter til
og teesteder, ligesom på stor bane.
gennemførsel
‐ Evt. ønske om stor fødselsdagsfest hvis Corona
2021
restriktioner tillader det.
‐ Vi deltager i Golfens dag, samme setup som
2020
‐ Golf for kronikere, april
‐ Fokus på optimering af blokeringer med henblik
på flere ledige tider til alle medlemmer.
Datoer for
8/3 (online), 27/4, 26/5, 21/6, 26/8, 14/9, 27/10,
kommende
25/11
bestyrelsesmøder
Bordet rundt
‐ Begynderudvalget ønsker ikke selv at opdatere
hjemmeside, dette klarer CT
‐ Helle Hansen er ansat pr. 1. februar.
‐ Billeje fastsættes til 60,‐ kr /time for alle, der
laves klippekort med rabatter. Eget monokøretøj
tillades og koster 125,‐ /runde.
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________________________
Formand: Per Kristensen (PK)

__________________________
Næstformand: Niels Peter Madsen (NPM)

____________________________
Medlem: Dorthe Fuglsang (DF)

_______________________
Medlem: Ole Korsholm (OK)

____________________________
Medlem: Steen Louie (SL)

_______________________
Medlem: Lars Christensen (LC)

____________________________
Medlem: Kari Martinsen (KM)
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