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Hedensted Golf Klub 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 21. november 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 – 1144 medlemmer heraf 27 prøve 

2021 – 1149 medlemmer heraf 48 prøve 

 

Der står 125 medlemmer til ændring/udmeldelse 

per 31/12. Det svarer til cirka 55 

fuldtidsmedlemmer. Modsat er der meldt 10 ind 

fra omkringliggende klubber. Samme tid sidste år 

stod der 104 til ændring i medlemskab. 

Der sendes via golfbox reminder ud den 22/11, 

om at der er deadline for ændring i medlemskab.  

Momsrefusion: 

HGK modtager kr. 155.000 i momsrefusion mod 

kr. 185.000 i 2021. 

Projekt med DGI omkring ensomhed: 

Der er gang i forberedelserne med udkast til 

folder, og der laves fondsansøgninger 

Trackman: 

Trackman er godt i gang med booking via 

hjemmesiden. Børnesygdommene fra sidste 
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vinter ser ud til at være væk. Enhedspris på kr. 

150 pr time. Der vil blive arbejdet på 

træningsmuligheder hen over vinteren.  

Diverse:  

Afslutningsmatch i dejligt vejr med 113 deltagere 

Banelukning nærmer sig 

Stor fokus på udgifter og forbrug 

Personalemøderne drosles ned hen over vinter 

Åbningstider er tirs-tors kl. 9-14 

Turneringsplan 2023 er på plads og er lagt i 

golfbox, og vil blive lanceret på hjemmesiden 

Fortsætter med information på mail og FB 

Stor fokus på hjemmesiden hen over vinter 

Black Friday uge tilbud kr. 795 for 

prøvemedlemskab 2023 

Der er afholdt møde med ny formand for 

begyndere – Kaj Erik Olsen - med målsætning om 

cirka 100 begyndere i 2023 

Sponsorarbejde sættes i gang  

Status fra greenkeeper Banen: 

Alle fairways priklet med stor hjælp fra frivillige. 

Bunkerprojektet kører videre. Færdig med 

hullerne 8, 10 og 15. Vejret bestemmer meget, 

hvor langt vi kommer yderligere i vinter. 

Det meget varme vejr har givet en del 

svampeskader, og det holdes der naturligvis 

skarpt øje med. 

Greens er luftet og tilført sand. 

Det er svært at klippe alle steder pga. at det er 

vådt og det stadigvæk gror voldsomt. 

Fremadrettet: 

Maskinparken klargøres. 

Masser af afspadsering/ferie 

Lukning af stor bane planlægges, hvor materiale 

hentes ind fra banen. 
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Korthulsbanen gøres klar til vinterspil 

Maskiner skal have stor service. 

Vandingsanlæg luftes ud og lukkes ned. 

Hvis muligt luftes teesteder og forgreens. 

Værksted: 

Stor oprydning i værksted. 

Maskiner vaskes grundigt. 

Reparation af aircon på lille traktor. 

Service på stor traktor. 

Personale: 

Anders og Thomas en del skole. 

Flere gode ansøgere – der holdes samtaler 

Juleferie fra 14/12 

Jacob på barsel i 6 uger fra 19/12 

Ellers sporadisk med folk på arbejde pga. 

afspadsering/ferie, men der er igen folk i 

greenkeepergården fra uge 3. 

Anders holder et vågent øje med banen under 

julepausen. 

Økonomi 

Forbrug af diesel og benzin følger budget på antal 

liter, men overskrides pga. ekstraordinær høje 

priser. 

Olieudskiller, fragt bunkersand, gødning købt ind 

til 2023 og udsugning var ekstra omkostninger af 

større karakter end budgetteret.  

Vandingsanlægget har under sæsonen voldt 

større problemer, men det skulle nu være løst. 

Det skyldes primært lynnedslag, og det har også 

givet en større omkostning end forventet. 
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Der købes ind til lager over vinteren, så vi kan 

minimere nedetid. 

Status fra Pro Golfrejsen i uge 43 var en stor succes med godt 

vejr og 17 deltagere. 

Der planlægges 2 ture i 2023, hvor Tysklandsturen 

ligges senere – måske i april/maj. 

Der er en del afspadsering, der skal afvikles hen 

over vinteren, så Anders vil som udgangspunkt 

være i klubben på torsdage og andre udvalgte 

dage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status på økonomien Budgetkontrol gennemført uden bemærkninger. 

Der holdes nøje øje med udmeldinger og de 

løbende udgifter. 

 

MF laver budget for 2023 i samarbejde med Jacob 

på greenkeeperdelen. 

NPM fortalte om processen med refinansiering af 

lån. Der afventes udmeldinger, hvorefter SL og 

NPM går videre med processen. 

  

Orientering fra Cafe og 

Shoppen 

Cafeen: 

Cafeen har stadigvæk meget travlt primært med 

fester og sammenkomster i weekenderne. Der 

planlægges at holde åbent if.t. aftalte 

åbningstider, der dog kan komme til at variere 

hen over vinteren. 

Julemarked afholdt den 20. november med et flot 

snelandskab som baggrund. 

Shop: 

Generel tilfredshed og god omsætning. 

Udsalget gik rigtig godt med stor opbakning fra 

klubbens medlemmer 
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Prisstruktur 2023 

 

 

 

 

Ejendomsmæglerkoncept 

 

 

Strategiopfølgning 

 

Eventuelt 

 

 

Prisstruktur 2023 blev vedtaget, og MF fører det 

ud i livet via golfbox, hjemmeside og information 

til medlemmer. 

 

CBN gennemgik oplægget med priser og struktur. 

Der er opbakning fra stort set alle mæglere i 

byen, og det forventes at blive ført ud i livet i 

2023. Der følges op hen over efterår/vinter. 

 

Der holdes strategiopfølgningsmøde 3. februar  

 

KM – Firmamesterskaberne 2023 – skal 

bestyrelsen have et hold med? – det blev 

besluttet at se tiden an i.ft. antallet af tilmeldte 

hold 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


