Hedensted Golf Klub
Referat fra bestyrelsesmøde 11. november 2020
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:
Emne
Gennemgang af
referat fra sidste
møde
Status fra klubben

Status fra Pro

Status fra
greenkeeper

Beskrivelse
Ingen bemærkninger

Ansvarlig

Deadline

Sæsonen er ved at rinde ud hvilket også
mærkes på kontoret. Planlægningen for næste
år er allerede i gang. Der køres annoncering for
begyndermedlemskaber som julegave og til
black friday i de lokale aviser. Prisen er
reduceret men rabatten opvejes af at vi
alligevel modregner begyndermedlemskabet i
første kontingentindbetaling ved indmeldelse.
Målet er at sælge 20 stk.
Anders er her 3 dage om ugen fra nu af, der er ASH
stadig lektioner booket.
Tur til Spanien aflyst pga. Corona. Der er en tur
til foråret, men det er umuligt at forudse
situationen på nuværende tidspunkt.
Nordtyskland eller Danmark kan være
alternativer.
Klipning stopper omtrent nu, layup over hele
JM
banen. Der er prikket på greens og fairways.
Banen holdes åbent så længe som muligt, og
der vil muligvis blive lavet vinterteesteder for
at beskytte teestederne. Bunkere på 4 og 6 er
færdige, FW bunker på hul 1 er lavet og FW
bunker på 3 tages i disse dage. Er i gang med
luftning af FW og starter på høst af rough.
Allan er startet i flexjob på 9 timer. Claus har
sidste dag fredag. Mark er her på 16 timer, og
er en god hjælp.
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Økonomi

Jord der er lagt ud fra husene mellem hul 1 og
2 bør glattes ud, så der kan køres derude, vi
taler med naboerne.
Vi ligger fornuftigt ift. budget
Budget 2021 laves i den kommende tid.

Ny lejeaftale golfbiler

Der tages tilbud hjem til underskrift på nye
biler fra CartCare. Forlag prisstruktur udleje til
januarmøde
Ny
Det blev besluttet at investere i ny
selvbetjeningsstander selvbetjeningsstander til greenfee og
til greenfee, driving
biludlejning, samt tilhørende ny løsning til
range og billeje
driving range. Formålet er bedre betjening af
medlemmer og gæster, samt mere effektiv
opkrævning.
Status golfsimulator
Budgettet holder fint, der er håb om at både
projekt
bygning og bookingsystem bliver billigere end
budgetteret. Vi regner med åbning inden jul.
ØGR og
Prsen for ØGR er sat til 950 kr. i 2021. Horsens
samarbejdsaftaler
er tiltrådt greenfeeclub no. 1 efter at
med andre klubber
stensballe har forladt samarbejdet, men
fortsætter samtidig i ØGR.
Datoer for
Forslag til datoer gennemgås til januar møde
kommende best.
møder
Bordet rundt

CT

CT

PK: har søgt en pulje på 100.000 vedr
Coronahjælp. Aftale med caféen er ved at blive
færdiggjort.
NH har fået pris fra elektriker for at sætte
målere op, det koster 41000kr. inkl. moms.
SL: 60 af de nye begyndere der har været
igennem har meldt sig ind. Gns 25 til
kaninmatcher. 66% har konverteret til
medlemmer indtil videre.
NPM: vi søger en erstatning for Ida, der
stopper pr. 28. februar.
CTK: Der har været anmodning om at køre på
banen med scooter når der er lukket for biler.
Dette afvises. Fremover vil det koste 125 kr. at
medbringe eget monokøretøj (Scooter/segway
o.l.) Starter når ny automat er på plads.
CT
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