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Hedensted Golf Klub 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 9. marts 2022 

Deltagere: Niels Peter Madsen (NPM), Christopher Bühl Nielsen (CBN), Juul Andersen (JA), Kari Martinsen 
(KM), Ole Korsholm (OK), Dorthe Fuglsang, (DF), Steen Louie (SL), Morten Fagerberg, Anders Schmidt 
Hansen, Jacob Mogensen 

Fraværende: Bjarne Jensen 

 

Emne Beskrivelse Ansvarlig Deadline 

Godkendelse og 
underskrift af referat 
fra sidste møde 

Referatet blev godkendt og underskrevet uden 
bemærkninger. 

  

Status fra klubben Debitorliste gennemgået med udestående på kr. 
50.000 i kontingenter 

Sponsorarbejdet for nuværende er udstedt 
fakturaer på kr. 680.000. Sponsorindtægten 
forventes stadigvæk at lande på kr. 750.000. 

Medlemsstatus per dags dato er 1057 medlemmer 
fordelt over alle kategorier. Forventet 
kontingentindtægt inkl. lejeindtægter for 2022 
stadigvæk kr. 5.400.000 

Saldobalancen udviser 575.000 ytd bedre end 
samme tid 2021. Stor del skyldes rettidig 
fakturering af sponsorater. 

Kommende aktiviteter gennemgået med stor fokus 
på at hverve prøvemedlemmer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status fra greenkeeper Banen bliver mere tør.  

Nattefrosten driller stadigvæk, så væksten i græsset ikke 
er helt oppe i gear.  
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Green klippet for første gang, og der gødes og tilføres 
mikronæring samt lidt kvælstof i uge 11 

Bunkers på P&P er færdige. Kanter skåret og efterfyldt 
med sand, så de er klar til sæsonen. 

Der er startet på bunkers på for-9, og der er håb om, at 
man kommer langt med dem i uge 11 

Skraldespande malet. Next tee skilte slebet og olieret. 
Bænke har fået samme tur og er sat ud på banen. 

Greens luget for ukrudt, inden de blev klippet med 
forhåbning om en mere jævn spilleoverflade. 

Beskæringer foretaget forskellige steder bl.a. hul 16 og 
17. 

Drivingrange er klar og åbner torsdag den 10/3 

Rough på P&P er næsten høstet færdig. 

Drænarbejde på hul 6 virker og bliver tilsået, når frosten 
er væk. Blå pæle sættes ud i den tid, hvor det er 
nødvendigt. 

Spunsvæg arbejde 9/18 er igangsat. 

Fremtidige opgaver: 

Der laves beskæring ved hul 12 og 17 med lån af lift. 

Der er givet tilladelse til beskæring hul 17 efter NP har 
talt med ejer. 

Stor bane klippes snart og greens topdresses. 

Bunkerarbejde foretages løbende med henblik på at 
komme i mål med for-9. Derefter bag-9 med at skære 
kanter og efterfylde med sand. 

Vandingsanlægget åbnes op cirka uge 12 

Der er bestilt nye flag til banen samt 30 stk. nye river 
magen til dem på hul 1, der var prøvehul i 2021 

Der kommer nye fairwaymarkeringer (kostene) 

Værksted: 

Flere småting købt ind herunder loddekobbel og presser, 
så der kan laves mere selv. Jason og Anders har gode 
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kompetencer på et værksted, hvor ved vi gør os mindre 
sårbare ved nedbrud. 

Den første af de nye maskiner er kommet og de næste 
to kommer i uge 11. De 3 resterende er der lidt længere 
udsigter for – men primo 2023 bør de være her. 

Udsugning til sliberum er bestilt. 

Personale: 

Fuldtallig og alle er i gang. Jason er senest tilkomne og 
han er kommet godt i gang.  

Der er fundet 2 boldopsamlere til at hjælpe under sæson 
i weekends og ved ferie. 

Status fra Pro Turen til Spanien var en succes, og Anders ser på 
fremtidige muligheder for ture. 

Turen til Tyskland 27/3 er fuldt booket. 

Juniortræning starter 31/3 

Elitetræning starter 4/4 

Legegolf starter 19/4 

Der er samtaler med 2 omkring assistance til 
Anders omkring bl.a. juniorer, legegolf og andre 
tiltag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamling NPM sender endeligt materiale, når det er klart 
herunder oplæg til kontingentsatser 2023. 

 

  

A/S generalforsamling Orientering fra Juul.   

Orientering fra Cafe Personalet har desværre oplevet kedelige 
oplevelser, hvor medlemmer ikke accepterer de 
muligheder der er, når der er selskaber i cafeen.  

Det blev besluttet, at cafeen i vintermånederne har 
fuld råderum over lokalerne, da Valhalla er 
inddraget til Trackman. I sommermånederne skal 
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der altid være et lokale til medlemmerne eller 
medlemsaktiviteter. 

Morten & Annette laver en plan for aktiviteter 
uden for sæsonen, der skal være med til at skabe 
større aktivitet og medlemsfordele. 

Annette forklarede omkring den nuværende 
personalesituation. 

For at understøtte cafeen i en svær tid efter corona 
blev det besluttet, at der ved de 4 klubmatcher er 
inkluderet buffet i matchfee. Matchfee sættes til 
kr. 150 mod normalt kr. 100. 

Eventuelt MF tjekker op på lokalerne if.m. 
generalforsamlingen, så der er styr på, hvad der 
skal foretages mht. borde/stole etc. 

CBN kom med orientering om borgmesterbesøget, 
og at der er lagt op til på et senere tidspunkt, at 2 
bestyrelsesmedlemmer spiller en runde golf med 
borgmesteren. 

CBN har kontakt til en drone optager, der har 
spurgt om tilladelse til at flyve over banen og tage 
optagelser mod at vi får mulighed for at benytte 
materialet. Droneskipperen undersøger fuldt ud, 
om det er muligt med GDPR. 

CBN vil påbegynde arbejdet med at kigge ind i en 
tilpasning af vedtægterne til fremlæggelse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bordet rundt Firmamesterskaberne flyttes til 12. august i stedet 
for 19. august, da flere af de normale deltagere er 
på en anden golfudflugt. 

Henvendelse fra DGU omkring samlende person 
i.f.t. Eliten. Morten følger op. 

Mulig løsning for blokering i golfbox for uofficielle 
klub-i-klubber diskuteret. Dette er specielt møntet 
på onsdage, hvor der er stor tryk på bane og 
restaurant. Morten tager kontakten og giver status. 
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Bestyrelsens kvarter  

 

  

 

 

________________________   __________________________  

Formand: Niels Peter Madsen (NPM)   Næstformand: Steen Louie (SL)  

 

 

 

____________________________   _______________________  

Medlem: Dorthe Fuglsang (DF)   Medlem: Ole Korsholm (OK)  

 

 

 

____________________________   _______________________  

Medlem: Christopher Bühl Nielsen (CBN)   Medlem: Juul Andersen (JA)  

 

 

 

____________________________    

Medlem: Kari Martinsen (KM) 


