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Hedensted Golf Klub 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 03. oktober 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), Ole 

Korsholm (OK), Jacob Mogensen (JM) 

Afbud:  

 

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 – 1135 medlemmer heraf 24 prøve 

2021 – 1173 medlemmer heraf 66 prøve 

 

Pris resten af 2023 kr. 1000 har givet 4 

medlemmer 

For nuværende 65 ændringer i medlemskab 

svarende til cirka 37 fuldtid i udmeldelse 

Momsrefusion: 

Vi får beløbet at vide i november for 

indbetalingerne i 2021. Indbetalingerne for 2022 

er i mål. 

Projekt med DGI omkring ensomhed: 

Projektet bliver fondssponsoreret med Lars 

Rysgaard som træner/tovholder 

Trackman: 

Sættes op i uge 43 og forventes i brug uge 44. 

Booking via golfbox samt betaling. Foreløbig 

bliver det kun for egne medlemmer. Der vil blive 
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arbejdet på træningsmuligheder hen over 

vinteren.  

Diverse:  

Probox24 kører fornuftigt 

Personalemøder fortsætter med god dialog 

Stor fokus på udgifter og forbrug 

Sponsor- & Frivillighedsmatch forløb godt 

Klubmesterskaberne forløb godt 

Når stor bane lukkes ned for vinter, drosles der 

ned for åbningstiden på kontoret 

Fortsætter med information på mail og FB 

Stor fokus på hjemmesiden hen over vinter 

Status fra greenkeeper Banen: 

Banen har fået en del vand, hvilket den også 

trængte til. Banen er våd enkelte steder.  

Klippehøjderne er øget til efterårshøjder, og der 

er stadigvæk fin vækst i græsset 

Der er sat en del snor op, så golfspillerne ledes i 

den rigtige retning for at beskytte sårbare 

områder. 

Alle greens er sprøjtet mod svamp, da der var 

begyndende svampeangreb på 3. og 4. green. 

Tees/forgreens/greens + enkelte fairways er 

eftersået i uge 38. 

Greens er luftet i september 

Fremadrettet: 

Intensiv pleje af greens forventes i uge 42/43 

samt prikling af fairways.  

Bunkers bliver løbende renoveret, når der er tid. 

Der holdes skarpt øje med svamp og andre 

dårligdomme. 

”Høst” af roughen foretages af eksternt firma. 

Forslag fra Kristian Martinsen omkring flytning af 

træer på hul 3 og 5 diskuteret. 

Værksted: 

Nyt lys i den gamle hal + bilgarage skiftes til LED 

med sensor – giver strømbesparelse. 

Problemer med Weidenmann prikker med 2 sæt 

remme sprunget. Leverandør har besigtiget 

  



Side 3 af 4 

 

maskinen og vi har fået 2 sæt remme U/B 

Sprøjtemaskinen har også drillet med en 

computer. Problemet er løst og der undersøges 

omkring reparation/udskiftning af computer. 

Boldmaskinen har været ude af drift. Er fikset. 

Personale: 

Der er lavet jobopslag og udsendt via interne 

kanaler i første omgang.  

 

Generelt er personalet trætte og brugte efter en 

lang og god sæson, hvor man er stået igennem 

med en mand mindre.  

 

Anders er på skole nu og igen i ugerne 47, 48, 4, 5 

og 11. 

Status fra Pro Det begynder af aftage med undervisning. 

Junior/legegolfer afslutter i uge 41. 

Trackman sættes op og i gang, når Anders er 

tilbage fra golfturen i uge 43. 

Golfrejsen med Anders bliver med Caddierejser i 

uge 43 til Malaga. Endelig antal 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status på økonomien Budgetkontrol gennemført uden bemærkninger. 

Økonomien ser fornuftig ud, og der holdes 

løbende øje med udgifter af større eller mindre 

karakter. 

NPM gennemgik mulighederne for refinanciering 

af kreditforeningslån. 

  

Orientering fra Cafe og 

Shoppen 

Cafeen: 

Cafeen har stadigvæk meget travlt, og det 

forløber fint med fester i weekenderne. 

Shop: 
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Generel tilfredshed og god omsætning. 

Prisstruktur 2023 

 

 

 

Golfspilleren i centrum 

 

Ejendomsmæglerkoncept 

 

 

Baneservice 2022/2023 

 

 

 

Eventuelt 

 

 

MF gennemgik oplæg til priser på greenfee, buggy 

etc. Beslutning tages på næste bestyrelsesmøde 

 

Udskudt til næste møde 

CBN forklarende om processen og indhold/pris. 

Der følges op hen over efterår/vinter. 

 

DF gennemgik oplæg, hvilket der arbejdes videre 

med hen over vinter, så vi har fungerede 

baneservice til sæson 2023 

 

Ingen punkter 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


