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Hedensted Golf Klub 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 18. august 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) 

Afbud: Ole Korsholm (OK), Bjarne Jensen (BJ), Jacob Mogensen (JM) 

 

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 – 1141 medlemmer heraf 40 prøve 

2021 – 1180 medlemmer heraf 87 prøve 

Konvertering af begynder fra april/maj færdig 

med god succes 

Der er aftalt pris på kr. 1.000 for resten af 2022 

mod fast indmeldelse i 2023 

For nuværende 44 ændringer i medlemskab 

svarende til cirka 25 fuldtid 

Momsrefusion: 

Vi er i mål med over 100 donationer og kan derfor 

igen søge momsrefusion. 

Firmamesterskaberne 12/8: 

Afviklet med 24 hold/96 deltagere. Stor succes og 

fantastisk vejr. Max 26 hold i 2023 og der er 

allerede tegnet 21 hold. 

Diverse: 

Fødselsdagsmatch – forventes cirka 100 spillere 

Ferien er afviklet i både greenkeepergården og på 

kontoret 
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Vejle Idrætshøjskole har været her i en uge, og de 

har kun ros til overs for bane, service og ikke 

mindst Anders 

Sommertilbud på greenfee kr. 200 i ugerne 26-30 

har givet cirka 100 flere greenfeegæster end 2021 

Probox24 fortsætter med at give udfordringer. 

Personalemøder kører fint med god information 

Golfspilleren i Centrum – spørgeskema sendes ud 

start september. Samme spørgsmål som sidste år, 

så vi kan måle os op imod det. 

Sponsormatch afholdes på Lübker den 9/9 

Frivillighedsmatch afholdes den 11/9 

Klubmesterskaberne 17-18/9 – hvordan får vi så 

mange med som muligt 

Status fra greenkeeper Banen: 

Helt naturligt har banen været meget tør. Det 

lykkes dog at holde den grøn de fleste steder. Der 

vandes så meget som muligt. Vandingsanlægget 

har nogle udfordringer, som der arbejdes på.  

Greens er blevet proppet på stor bane, og greens 

på P&P er behandlet med store spyd og en masse 

sand. Der gødes jævnligt, og greens 

vertikalskæres samt luges for ukrudt. Der er stor 

fokus på at holde greens jævne, og det har kostet 

lidt på farten enkelte dage. Stimpmeter 

målingerne ligger på gennemsnitligt 9 fod 5 

tommer. 

Ved hjælp af frivillige og personale er der skiftet 

sand i 2 bunkers på hul 10. Dette arbejde vil 

løbende blive udført, når der er mulighed og tid til 

det.  

Alle teesteder er luftet og gødet. 

Fremadrettet: 

Greens, forklæder og teesteder bliver eftersået, 

når vejret passer til det. 

Greens luftes i slutningen af august. 

Værksted: 

Der indhentes pris på ny belysning i maskinhal. 

Der har været flere store/mindre reparationer 
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hen over sommeren, hvilket er helt naturligt med 

den tid, der bruges på maskinerne. 

Personale: 

Alle har afviklet sommerferie. 

Thomas er kommet i mesterlære og skal aflægge 

prøve i uge 37. 

Teamet knokler på, og der bliver lagt mange timer 

på banen. 

Der sættes en proces i gang for at ansætte ny 

fuldtidsmedarbejder til 1. februar 2023. 

Bunkerprojekt: 

Projektet er meget vejrafhængig, så det er svært 

at lave en 100% holdbar plan. 30% af bunkerne er 

færdige – hvilket vil sige stort set hele for-9. Bag-9 

er godt plastret til med store bunkers, og derfor 

tager det ekstra lang tid. Planen tager 

udgangspunkt i, at der kan nås 2 bunkers per uge 

i ugerne 41-45, hvilket svarer til 10-12 bunkers. 

Dette kræver også god hjælp fra frivillige. 

Tilsvarende håber vi på, at der i foråret er godt 

nok vejr til igen at lave 10 bunkers færdig.  

Dette vil have høj prioritet, og hvis vejret tillader 

det, så kan vi måske nå flere. 

Øvrige vinterprojekter: 

Rette drænrender op på hul 4 

Etablere vanding forgreen hul 13 

Dræn i slugten bag green på hul 1 

Dræn hul 5 fairway højre side. 

Status fra Pro Generelt godt gang i den og positiv feedback 

2 august begynderhold startes op med 14 

deltagere 

Tematræningerne med Lars Rysgaard er en stor 

succes og fuldt booket. 

Golfrejsen med Anders bliver med Caddierejser i 

uge 43 til Malaga. Dette promoveres løbende 

med ønske om 16 deltagere. 
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Status på økonomien Budgetkontrol gennemført uden bemærkninger. 

Økonomien ser fornuftig ud, og der holdes 

løbende øje med udgifter af større eller mindre 

karakter. 

Generel snak om refinansiering af 

kreditforeningslån. NPM & SL tager fat om dette.  

HGK skylder kr. 254.000 i indefrosne feriepenge. 

Det blev besluttet at betale halvdelen og forsætte 

udskydelsen af resten. 

  

Orientering fra Cafe og 

Shoppen 

Cafeen: 

Cafeen har meget travlt, og det forløber fint.  

Shop: 

Generel tilfredshed og god omsætning. 

Det er besluttet at afskaffe sodavandsautomaten 

og gøre dette område til nyt lagerrum til shoppen 

  

Ejendomsmæglerkoncept 

 

 

 

Golfhæftet 

 

 

Baneservice 2022/2023 

 

 

Golfspilleren i Centrum 

 

 

 

Hul 18 -OOB 

 

 

CBN orienterede om samtaler med 

ejendomsmæglere i området. Fortsættelse følger 

når han har haft fat i alle. 

MF redegjorde for en snak med Golfhæftet med 

fordele/ulemper. 

Baneservice bliver ikke til noget i 2022, og der 

arbejdes målrettet hen imod en god og holdbar 

løsning i 2023 

Der sendes spørgeskema ud til medlemmerne i 

starten af september. Svarene tilbage giver os en 

indikation om, hvor vi skal fokusere etc. 

OOB på hul 18 – det blev besluttet, at Juul sætter 

hvide pæle op, så der ikke er mulighed for 

misforståelser. 
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Eventuelt 

 

 

Køretøjer på banen – buggy og egne køretøjer. 

Der har været flere henvendelser om, at HGK er 

dyr og har andre regler end vores 

omkringliggende naboklubber. MF laver en 

redegørelse til næste BM, hvor dette diskuteres 

med henblik på en løsning for 2023. 

Juul sørger for at hækken ned langs vejen bliver 

klippet. 

SL – Der har været situationer, hvor begynderne 

har følt sig presset af ”gamle” medlemmer. Der 

tages kontakt til vedkommende, og der tages en 

generel snak om etikette. 

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) 


