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Hedensted Golf Klub 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 10. maj 2022 

Deltagere: Niels Peter Madsen (NPM), 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) 

Afbud: Christopher Bühl Nielsen (CBN) 

 

Emne Beskrivelse Ansvarlig Deadline 

Godkendelse og 

underskrift af referat 

fra sidste møde 

Referatet blev godkendt og underskrevet uden 

bemærkninger. 

  

Status fra klubben ved 

Manager Morten 

Fagerberg 

Medlemssituationen: 

2022 – 1110 medlemmer heraf 62 prøve 

2021 (26/5) – 1144 medlemmer heraf 105 prøve 

Golfens Dag havde cirka 65 besøgende. Har indtil 

videre givet 5 prøve, 4 junior og 2 genindmeldelser 

Debitorlisten: 

Gennemgået med kr. 56.000 udestående 

Momsrefusion: 

For nuværende 17 donationer. Der bliver iværksat 

en kampagne, så vi kan nå 110 donationer og få 

momskompensation til gavn og glæde for klubben 

Sponsormatch 17. juni: 

Der sendes reminder ud i uge 20 

Diverse: 

Probox24 boksen kører langt fra tilfredsstillende, 

og der er ikke nogen endelig deadline på en fuld 

løsning. Mange ting kører fint, men udlejning af 

buggy halter voldsomt rent teknisk. 

Tilskud fra kommunen modtaget kr. 12.000 
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Personalemøder kører hver tirsdag, hvor der kigges 

bagud og ikke mindst fremad med koordinering 

imellem cafe, kontor, shop, greenkeepere og shop. 

Til næste møde laves der oplæg på spørgeskema 

via Golfspilleren i Centrum 

Status fra greenkeeper Banen: 

Banen er meget tør efter 4 uger uden nedbør.  

Væksten er dog stadigvæk fin, men der skal ikke gå 

meget mere tid uden nedbør, førend tørkeskader 

bliver udbredte.  

Det giver store slidskader, hvorfor vi bliver nødt til 

at sætte adfærdsregulerende hegn/tråd op flere 

steder på banen 

Alle forgreens, greens og teesteder er luftet og 

tilført sand – dette også sket på korthulsbanen. 

Greens er jævne og gode.  

Gødningsplanen følges, og der er sprøjtet for 

ukrudt. 

Der arbejdes på bunkers på bag-9, når der er tid i 

overskud. Cirka halvdelen er nået. 

Vandingsanlæg kører på højtryk med udfordringer. 

Der er visse nedbrud specielt på for-9. Derfor 

vandes der manuelt på visse greens. Dette kræver 

ekstra tid og penge.   

Greenkeeperstaben kan virkelige mærke, at der 

spilles mere golf, hvilket er skønt men også 

vanskeliggør deres arbejde, når der er spillere på 

banen. Dette tages med et smil. 

 

Fremadrettet: 

Greens vertikalskæres i uge 19 eller 20 

Færdiggøre bunkers på bag-9 
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Udbedre skader på vandingsanlæg. 

Fortsat fokus på pleje og vedligehold af banerne 

Værksted: 

Der foretages løbende småreparationer. 

Bunkerriven driller lidt. 

Fokus på smøring og justering af lejer, hvorved de 

holder længere tid. 

 

Personale: 

Anders på skole i uge 20. 

Personalet giver en ekstra skalle og er stolte af 

deres arbejde. 

Olieudskiller og udsugning: 

Begge disse arbejder er udført. 

Status fra Pro Der er rigtig godt gang i træningen, og der slås 

rigtig mange bolde på rangen.  

Maj begynderholdene godt undervejs, og de er alle 

med et godt antal deltagere if.t. at få bedst muligt 

udbytte af forløbet. 

Tematræningerne er en stor succes og næsten 

allerede fuldt booket. Der blev snakket om, 

hvordan det er muligt at øge udbuddet af disse 

tilbud.  

Der er en udfordring med rejsen i oktober, hvor 

rejseselskabet har skiftet flyselskab. Der ledes efter 

alternativ, og der afholdes bl.a. møde med 

BravoTours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status på økonomien Budgetkontrol gennemført uden bemærkninger. 

Økonomien ser fornuftig ud, og der holdes løbende 

øje med udgifter af større eller mindre karakter. 

De to tilbud på udsugning i køkkenet blev 

gennemgået. 
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Handlingsplan matcher KM gennemgik handlingsplanen, der er lavet efter 

møde med SL og MF.  

  

Honorering af 

bestyrelsesmedlemmer 

Emnet blev debatteret med udgangspunkt i, hvad 

der f.eks. gøres i andre golfklubber. 

Bestyrelsesmedlemmer har ikke kontingent 

fritagelse, men modtager 10 greenfee om året til 

profilering af banen/klubben overfor mulig 

sponsorer m.m. 

  

Orientering fra Cafe og 

Shoppen 

Cafeen: 

Cafeen har meget travlt, og det forløber fint. 

Specielt er der i disse uger ekstra travlt med mange 

fester/konfirmationer sammen med en masse 

golfspillere på banen. 

Der indhentes tilbud på terrassevarmere. 

Greenkeeperne sørger for at få parasollerne stillet 

op. 

Tirsdag, onsdag og torsdag, hvor sections normalt 

er i bag-9 lokalet, kan flyttes til Valhalla, hvis der er 

andre selskaber/kurser i cafeen. Vurderingen er, at 

det max vil være 10-15 gange over sæsonen. 

Shop: 

Der er afholdt to demodage, der begge var fuldt 

booket. Yderligere 2 kommer, hvor den ene 

allerede er fuldt booket. 

  

Eventuelt JA - Seniorklubben står for forskønnelse af et areal 

ved hul 11 med vilde blomster. 

JA – Vi skal have kigget på vedtægterne omkring 

medlemskab if.t. indskud. 

DF – Forslag om affaldssortering så vi også bidrager 

til den grønne omstilling. Kolding Golf Club er 

netop blevet ISO certificeret omkring dette. MF og 

JM kigger på dette efter sæsonen for en mulig 

løsning. 

 

 

 

 

 

 



Side 5 af 5 

 

OK – hvad er vores hcp krav if.t. spil på stor bane. 

Hcp 48 fastholdes, men med det nye hcp system 

tages der individuelt bestik af enkeltsager. Dette 

vurderes i første omgang fra kontorets side. 

OK – ønsker plan for færdiggørelse af 

bunkerprojektet. Dette afhænger af vejr i efterår 

samt køreplader. MF følger op på tilbud på 

køreplader hos Stark og Bygma. 

BJ – baneservice teamet skal have flere 

medlemmer. MF sørger for information til 

medlemmerne, så der kan komme flere til dette 

udvalg. 

MF – minder bestyrelsen om at dele opslag på 

facebook, så vi kan ramme endnu flere. 

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) 


