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Hedensted Golf Klub 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 22. juni 2022 

Deltagere: Niels Peter Madsen (NPM), Juul Andersen (JA), Kari Martinsen (KM), Christopher Bühl Nielsen 

(CBN), Dorthe Fuglsang, (DF), Steen Louie (SL), Morten Fagerberg (MF), Anders Schmidt Hansen (ASH), 

Jacob Mogensen (JM) 

Afbud: Ole Korsholm (OK), Bjarne Jensen (BJ) 

 

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 – 1128 medlemmer heraf 69 prøve 

2021 (21/6) – 1159 medlemmer heraf 115 prøve 

Konvertering af begynder fra april godt i gang 

Der igangsættes FB kampagne for at få begyndere 

til augustholdene. Og medlemmerne 

opfordres/aktiveres via mail og FB opslag 

Momsrefusion: 

For nuværende 95 donationer. Mangler lige det 

sidste for at nå i mål med 110 donationer og få 

momskompensation til gavn og glæde for klubben 

Sponsormatch 17. juni: 

Afviklet med 59 deltagere og generel tilfredshed 

med bane og arrangementet i helhed. 

Diverse: 

Midsommermatch stor succes med over 100 

deltagere i godt vejr – igen stor ros til banen og 

maden og matchudvalg. 

Parmatch den 26/6 – forventer 60-65 deltagere. 

Cafeens 5 års jubilæumsmatch 1. juli – forventer 50 
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deltagere. 

Probox24 maskinen har haft store problemer med 

både touchskærmene og betalingsdelen. Der 

udføres tests og vi skal sikkert have udskiftet noget 

hardware. Ifølge Peter Selmer fra Probox24 er det 

kun i Hedensted, at der opleves så store 

udfordringer. 

Personalemøderne fortsætter med god 

kommunikation og deling af information. 

Ferie: 

-MF holder ferie i ugerne 28/29, hvor kontoret er 

bemandet tirsdag til torsdag og på telefon mandag 

og fredag. 

-Helle holder ferie i ugerne 30/31/33 

-Anders holder ferie i ugerne 29/30 

Golfspilleren i centrum – MF mangler at komme 

med oplæg 

Køreplader løses med køb eller sponsorat 

Status fra greenkeeper Banen: 

Banen står rigtig flot, og vejret er stort set med os. 

God periode med hurtige/true greens, hvor 

vækstforhold har været optimale. 

Bruger en del tid på at måle stimpmeter, der har 

ligget mellem 9 og 10,5 og ensartet for alle greens. 

Teesteder gødet og sprøjtet, forgreens behandlet, 

greens prikket og sygdom slået ned hurtigt med 

gødning. 

Åen ved hul 13/14 er renset op, så der mangler 

store sten for den bedste gennemstrømning. Noget 

af røret skal skiftes pga. rødder. 

Vandingsanlæg næsten klar til endelig test efter 

fejlen var fundet. 

Bunkers på bag-9 mangler behandling, men de 

luges og rives.  

Fremadrettet: 

Der trækkes propper op mandag og tirsdag i uge 

26. Det dræner overfladen, skaber luft til rødder 
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med sundere planter til følge samt fjerner gammelt 

materiale. Det giver et par hektiske dage og en 

ringere spilleoverflade i en 7-10 dage. 

Der gødes løbende greens og forgreens 

Værksted: 

Større nedbrud på gravemaskinen kr. 30.000 

Ellers kun småting og løbende vedligehold og 

service herunder f.eks. slibning af klippeled på 

fairway klipper. 

Personale: 

Anders skal arbejde i Himmerland if.m. Made in 

Himmerland. 

Thomas er startet som voksenlærling. 

Ferieperioden er presset som altid. 

Status fra Pro Juli begynderholdene afsluttes, og kontoret følger 

op omkring medlemskab fremadrettet. 

Tematræningerne var en stor succes. Det gentages 

i august/september. 

Golfrejsen med Anders bliver med Caddierejser i 

uge 43 til Malaga. Dette promoveres løbende med 

ønske om 16 deltagere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status på økonomien Budgetkontrol gennemført uden bemærkninger. 

Økonomien ser fornuftig ud, og der holdes løbende 

øje med udgifter af større eller mindre karakter. 

  

Orientering fra Cafe og 

Shoppen 

Cafeen: 

Cafeen har meget travlt, og det forløber fint.  

Terrassevarmere – MF venter til efter sæson med 

at følge op på dette. 
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Shop: 

Generel tilfredshed og god omsætning. 

Eventuelt MF orienterede om det reviderede tilbud på 

udsugning i køkkenet med stor hjælp fra Niels 

Holbech. Arbejdet igangsættes hurtigst muligt med 

en endelig pris på cirka 100.000. 

CBN orienterede om samtaler med 

ejendomsmæglere i området, og der sættes møder 

op med interesserede i august sammen med MF 

CBN gensendte mail til MF med oplæg til kontrakt 

for løsansatte. 

MF orienterede omkring greenfee 

sommerkampagne på kr. 200 i ugerne 26 til og med 

30. Alle rabatter er i den periode ikke gældende. 

 

 

 

 

 

 

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) 


