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Hedensted Golf Klub 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 4. april 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), Bjarne Jensen (BJ), Morten Fagerberg 

(MF), Anders Schmidt Hansen (ASH), Jacob Mogensen (JM) 

 

Emne Beskrivelse Ansvarlig Deadline 

Godkendelse og 

underskrift af referat 

fra sidste møde 

Referatet blev godkendt og underskrevet uden 

bemærkninger. 

  

Konstituering af 

bestyrelsen 

Bestyrelsen konstituerede sig med Niels Peter 

Madsen som formand og Steen Louie som 

næstformand. 

  

Gennemgang af 

ansvarsområder 

Organisationsdiagrammet blev gennemgået og 

justeret til. 

  

Status fra klubben ved 

Manager Morten 

Fagerberg 

Medlemssituationen: 

2022 – 1076 medlemmer heraf 37 prøve 

2021 – 1089 medlemmer heraf 76 prøve 

Snak om færre prøvemedlemmer hvor corona må 

have noget af skylden. Der blev diskuteret nye 

tiltag for at tiltrække nye prøvemedlemmer 

herunder stor indsats på Golfens Dag 24/4 

Debitorlisten: 

Gennemgået med kr. 116.000 udestående 

Økonomi/regnskab: 

Større udgifter til Olieudskiller, udsugning i 

værksted og udsugning i Cafeen blev drøftet og 

godkendt. 

Større udgift kr. 50.000 til reparation af stråtaget 

bliver udført efterår/vinter. 
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Sponsor: 

For nuværende er udstedt fakturaer på kr. 770.000. 

Sponsorindtægten forventes at lande på kr. 

800.000. 

Udsendelse af mail med vigtige datoer til 

sponsorerne udsendes inden påske. 

Diverse: 

Menukort fra cafeen accepteret. 

Probox24 boksen kører tilfredsstillende. 

Tilskud hos kommunen søgt og accepteret. 

Åbningsturneringen overtegnet – stor succes. 

Ugemøder afdelingerne imellem starter op 5/4 

Kommunikationsniveauet gennemgået med gode 

input til fremtidige tiltag. 

Markedsføring gennemgået. 

Hjemmesiden er opdateret. 

Momsrefusionen debatteret, og der vil følge flere 

tiltag f.eks. ved åbningsmatchen. 

Status fra greenkeeper Banen: 

Banen er åbnet, og der klippes. 

Væksten er begrænset. Banen er tør mange steder, 

mens få steder stadig er meget våde. 

Dræn renset på hul 4, men et enkelt sted er stadig 

meget vådt. Her etableres dræn. Dræn renses og 

spules og der laves en spulebrønd på hul 8. Hul 6 

har fået et nyt lille område, som er vådt, hvilket bør 

drænes. Det sker ofte, når man dræner bakker, at 

vandet finder nye veje efter, at man har arbejdet 

med jorden.  

Greens er gødet. 

Vandingsanlæg åbnet med en del reparationer. Nye 

sprinklere indkøbt, samt reservedele til lager, 

hvilket er optimalt.  

Bunkers på for-9 er færdige på nær de sidste på hul 

8 med stor hjælp fra frivillige. 
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Nye flag, kopper, og stænger sat ud, nye river på 

det meste af forni. Teemarkeringer har fået 

sponsorer på.  

Projekt ved sø 9/18 tilsået. 

Fremadrettet: 

Gødning 

Bunkere bag-9 næsten færdig med for-9 

Prikke tee, forgreens og greens 

Teessteder skal have en del sand. 

Skift af sprinklere løbende. 

Vådområde på hul 4 i venstre side mellem 100 og 

150 m fra green skal have fokus på, når der er tid til 

overs. 

Værksted: 

Udsugning etableres snarest efter planen. 

Der er kommet 3 af de 6 nye klippere, og de kører 

fint. 

Olieudskiller: 

Der er 2 muligheder, en med etableret sandfang, 

og en med sandfang uden for olieudskiller. De 

koster ca. det samme, 65.000+moms.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status fra Pro Turen til Tyskland var en succes, og Anders ser på 

fremtidige muligheder for ture, og turen til 

efteråret har fået den første opmærksomhed med 

mail til medlemmerne + facebook. 

Mangler voksen til Legegolfer, så indtil videre tager 

Anders hånd om dem. 

Dialog med 2 mulige hjælpere fortsætter. 

Cirka 20 til den første juniortræning. Flot. 
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Status på økonomien NPM gennemgået første kvartal med fokus på 

områderne, hvor der er større afvigelser. 

Omsætning steget på sponsorater, medlemmer og 

ØGR. De større reparationer/investeringer 

gennemgået og vedtaget. 

  

Udsugning i køkkenet MF indhenter tilbud 2 og indhenter yderligere 

information omkring el og brandsikring. Der er 

noget der skal udbedres. 

  

Kørsel på bane i eget 

golfkøretøj 

Emnet blev debatteret, og det blev besluttet af 

fortsætte med de nuværende regler/priser. 

  

Orientering fra Cafe Menukortet accepteret.    

Eventuelt Samarbejde med shoppen blev debatteret. 

Hvordan kan vi løfte hinanden f.eks. på fitting af 

udstyr. 

Referat fra generalforsamling godkendt og 

underskrevet af dirigenten og bliver offentliggjort 

på hjemmesiden snarest. 

MF orienterede omkring dialogen med de 

uofficielle KIK om onsdagen.  

CBN bragte ejendomsmæglerne på bordet if.t. 

sponsorater samt promovering af golfbanen over 

for tilflyttere. MF udarbejder et oplæg og 

koordinerer med CBN 

DF bragte strategiprocessen på banen, og DF vil 

med øjne på organisationsdiagrammet opdatere de 

udvalgte punkter.  

Vi er nået et godt stykke af vejen, og der arbejdes 

videre med koncepterne.  

MF påpegede, at det kan være svært at finde tid til 

det her under sæsonen. 

Planlagt 3 skriftlige indlæg af 

bestyrelsesmedlemmer i løbet af golfsæsonen. 
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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) 


