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Hedensted Golf Klub 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 31. januar 2022 

Deltagere: Formand Niels Peter Madsen (NPM), Næstformand Steen Loui (SL), BM Kari Martinsen (KM), BM 
Ole Korsholm (OK), BM Christopher Bühl Nielsen (CBN), Suppleant Bjarne Jensen (BJ), Greenkeeper Jacob 
Mandal Bjerg (JB) 

Fraværende: BM Juul Andersen, BM Dorthe Fuglsang, Pro Anders S Hansen, Manager Morten Fagerberg 

 

Emne Beskrivelse Ansvarlig Deadline 

Godkendelse og 
underskrift af referat 
fra sidste møde 

Referatet blev godkendt og underskrevet uden 
bemærkninger. 

  

Status fra klubben Klubben er tilmeldt Golfens Dag 

Orientering om Mortens sygdom 

 

 

 

 

Status fra greenkeeper BANEN: 
Svampeangreb i december er slået ned. Spredte sig 
desværre hurtigt på 5-6 greens 
Lidt træoprydning efter storm – 4-5 stykker. 
Fokus på maskiner. Alt, hvad vi har kunnet finde at 
reparere. bliver ordnet. 

FREMTIDIG: 
Vil gerne ordne kanter på K bunkers og topdresse dem, 
så de er fin og spilbar. 
Maskiner gøres helt færdig. 
Leje af lift til at beskære på hul 12. 
Lars C fælder ammetræer med frivillige. 
Vådområder på 5 og 6 skal ordnes. 
Bunkerprojektet i gang og slut februar forhåbentlig. 
Vil gerne have frivillig til at høste rough på K. 
Kurt vil gerne fylde sten i bæk ved 13-14 – prisen 
undersøges på dette. 
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PRIORITERING DE NÆSTE MÅNEDER: 
Nye bunkers fra sidste år skal ordnes med kanter og 
efterfyldes. 
Kanter skæres og bunkers på 18 huls banen efterfyldes. 
Sand udskiftes løbende vedr. bunkerprojekt. 
K kanter og efterfyldes 
Frivillige spørges, om de kan give en hånd med. 

PERSONALE: 
Chris har sagt op. 
Vi har ansat Thomas og Simon. Simon er 24 år og 
nyuddannet greenkeeper fra Skanderborg – starter 1/3 
Thomas er 40 år fra Bramming. Har arbejdet som leder i 
butik, men vil prøve noget nyt. Han vil gerne flytte til 
området og har sat hus til salg. Han har 2 børn og 
ægtefælle. Opstart 1. februar. 
Mangler stadig en ansat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status fra Pro Undervisning i Trackman. Der er efterspørgsel men 
venter mere tættere på sæsonstart. 
Der er tilmeldt 12 personer i uge 8 på 
Spanienturen. 
Turen til Tyskland i sommeren og efterårsturen til 
Spanien i uge 43 bliver snart sat op på 
hjemmesiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomi Budgetkontrollen pr. 31/12-2021 blev gennemført. 
Regnskab er ikke endnu udarbejdet, men vi 
kommer cirka ud med som budgeteret. 

  

Regnskab Trackman I år 2020 blev der investeret kr. 500.000 i 
ombygning og indkøb af TM. I 2020 blev klubben 
sponsoreret med kr. 300.000 og hertil lån på kr. 
250.000. I 2021 har klubben ansøgt og fået kr. 
180.000 fra Jelling Sparekasse Fond. Der er aftalt 
en model for tilbagebetaling af de kr. 250.000 
I år 2021 har der været et driftsoverskud på kr. 
120.000 inklusiv kr. 63.000 i corona hjælpepakke 
if.m. nedlukningen i foråret 2021. 
Med baggrund i tilbagebetalingsmodellen og årets 
driftsresultat for TM tilbagebetales kr. 20.000 x 5 = 
kr. 100.000 af lånet. 

  



Side 3 af 3 

 

 

Forhold vedr. cafeen Der er en del praktiske ting, der skal klares af inden 
sæsonstarten. Bjarne tager hånd om opgaverne 
sammen med frivillige. 

 

 

 

Strategiforløbet & 
markedsføringsplan 

Udsat til næste gang.   

Opgaver 
turneringsledelse 

Der er udarbejdet en vejledning if.m. afvikling af 
matcher, så alle har en tjekliste til opgaven. 

  

Indspil til beretning Alle, der har ansvarsområder, fremsender senest 
24. februar 2022 indlæg i word til formanden til 
beretningen. 

  

 

________________________   __________________________  

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) 


