Hedensted Golf Klub
Referat fra bestyrelsesmøde 8. marts 2021
Deltagere: Formand Per Kristensen (PK), Næstformand Niels Peter Madsen (NPM)
Bestyrelsesmedlem Lars Christensen (LC), 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), Bestyrelsessuppleant Niels Holbech (NH)
Fraværende: bestyrelsesmedlem Kari Martinsen (KM)
Emne
Gennemgang af
referat fra sidste
møde
Status fra klubben

Beskrivelse
Ingen bemærkninger

Status fra
greenkeeper

Anders er startet i mesterlære (ingen grundforløb
på skolen)
Maskinparkern er klar til sæsonen

Status fra Pro

Der er lavet rejse til Lüdersburg i sommer samt
Iberostar i efteråret. Vi har hhv 24 og 20 pladser
til salg. Info på hjemmesiden og til medlemmerne
når alle detaljer og pris er på plads.
Regnskab 2020 og budget 2021 blev gennemgået
og godkendt

Økonomi

Ansvarlig

Deadline

Vi er nu 1036 medlemmer, 34 nye i år hvoraf 26 er på
begynderhold 7. april. Vi kører Facebook annoncering
samt ¼ side i lokalaviserne + annonce i golfavisen på
greenfee.
Biler forventes modtaget om ca 1 uge, boldautomat
ligeledes, og probox selvbetjening inden påske.
Aflæsning af el: skal ske præcist 1. november hvert år
fremover for at kunne være nøjagtigt. Aflæsning af
varme er på plads (Ista), og for aflæsning af vand skal
vi have monteret nye målere.
Helle er kommet godt på plads på kontoret, og vil i
samarbejde med Ida blive sat ind i de sidste ting de
kommende uger/måneder.
Kontoret har haft meget travl med henvendelser, men
vi kæmper for at følge med.
Der er tegnet sponsoraftaler for p.t.524tkr.

Generalforsamling Kontingentforslag ca. 1-1,5% stigning, der laves
6. april
oplæg.
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Passive
medlemskaber
Forlængelse af
udløbne gavekort

Bordet rundt

Det blev diskuteret hvorvidt bortfald af indskud
gav anledning til ændring af passivt medlemskab.
Det blev besluttet ikke at ændre i mulighed og
indhold af passive medlemskaber.
Der har været fra enkelte medlemmer været
ønske om at få forlænget gavekort til billeje
uddelt i forbindelse med overgang til
udlejningsbiler for 3 år siden. Det blev besluttet at
sekretariatet kan gå i dialog om disse og tilbyde
en mindre kompensation.
Niels: der er fra caféen forespurgt på
overdækning til rygere bag ved cafeen. Klubben
vil ikke bekoste dette.
Steen: start 7. april, golfens dag 25. april
Seneste hold er planlagt til august. WHS
handicap; der skal indleveres scorekort fra alle
runder, klubben informerer medlemmerne om de
nye forventniger med links til DGU artikler om
emnet. Fødselsdagsmatch: der skal gøres noget
ekstra ud af det, men holdes til terassen (ingen
telt osv)
Lars. Intet
Dorthe. Blokeringer sections/gæster er nu
gennemarbejdet og formidles ud til section og
samrbejdspartnere.

Eventuelt

Ingen

Næste møde

Tirsdag den 13. april 18:30

________________________
Formand: Per Kristensen (PK)

__________________________
Næstformand: Niels Peter Madsen (NPM)

____________________________
Medlem: Dorthe Fuglsang (DF)

_______________________
Medlem: Ole Korsholm (OK)
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____________________________
Medlem: Steen Louie (SL)

_______________________
Medlem: Lars Christensen (LC)

____________________________
Medlem: Kari Martinsen (KM)

Side 3 af 3

