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Hedensted Golf Klub 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 19. januar 2023 

Deltagere: Niels Peter Madsen (NPM), Kari Martinsen (KM), Dorthe Fuglsang, (DF), Steen Louie (SL), Morten 

Fagerberg (MF), Anders Schmidt Hansen (ASH), Ole Korsholm (OK),  

Afbud: Juul Andersen (JA), Christopher Bühl Nielsen (CBN), 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: 

2023 – 1045 medlemmer heraf 39 prøve 

2022 – 1047 medlemmer heraf 4 prøve 

 

I lighed med tidligere år er der lidt udfordringer 

omkring medlemmer, der melder sig for sent ud 

af klubben ift. HGK’s vedtægter. Dette håndteres 
ud fra gældende regler og vilkår. 

MF redegjorde for, hvordan vi fremadrettet 

informerer alle nye medlemmer ved indmeldelse 

på mail, hvad de specielt skal være opmærksom 

på specielt if.t. vilkår og betingelser omkring 

udmeldelse. Disse mails gemmes og kan bruges 

ved uenighed. 

Debitorsaldoliste = udestående kontingenter 

19/1-2022 kr. 315.000 

19/1-2023 kr. 272.000 

Sponsorer: 

Alle sponsorer fra 2022 gennemgået, og det er 

glædeligt at se, at der igen i 2023 er stor 

opbakning fra vores sponsorer. En sponsor har 

opsagt sin aftale, og der er kommet 4 nye til. 
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Budget 2023: 

Budget 2023 blev gennemgået med henblik på 

fremlæggelse på generalforsamlingen den 23. 

marts. Specielt blev der snakket om el og 

brændstof, og hvor der eventuelt kunne spares 

eller sættes ind. Forbruget følges nøje. 

Projekt med DGI omkring ensomhed: 

Hedensted Kommune har bevilget kr. 30.000 til 

projektet, og der søges yderligere fonde. 

Trackman: 

Trackman kører rigtig fint, og enhedsprisen på kr. 

150 per time er blevet godt modtaget af alle. Det 

vil fremadrettet være muligt for vores Elitehold 

gratis at booke trackman på selve dagen. Dette 

gøres igennem sekretariatet og er med til at 

styrke sammenhold og udvikle den enkelte spiller 

igennem træning hen over vinteren. 

Diverse:  

- Turneringskalender 2023 er på plads, og den vil 

blive annonceret hurtigst muligt. 

- I tæt dialog med Ladies og Mens forsøges det at 

optimere blokeringerne på tirsdage og torsdage 

til fordel for alle. 

- Der iværksættes større kampagne på facebook 

og i lokale medier if.t. at rekruttere begyndere. 

Målsætningen er minimum 100 begyndere. Dette 

gøres også ved at aktivere vores egne 

medlemmer if.t. at promovere HGK overfor 

venner, familie og kollegaer. Golfens Dag er 23. 

april, hvor der vil være stor aktivitet. 

- Personalemøder genoptages i marts måned. 

Status fra greenkeeper Banen: 

Alt er vådt, men vi forsøger at holde 

korthulsbanen åben uanset hvad. Der kan på 

ingen måde arbejdes på den store bane herunder 

bunkerprojektet med at skifte sand. Det vil skabe 

store køreskader.  
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Håbet er en god periode med tørt vejr, så 

banepersonalet kan komme i gang og forberede 

åbning af banen. 

Personale: 

Der bliver stadigvæk afspadseret en hel del, og 

Anders og Thomas er også på skole hen over 

vinteren/foråret. 

Den 1. februar starter Jens Ole Hjort i 

greenkeepergården, hvilket betyder, at vi allerede 

nu har personalet på plads. Vi glæder os til 

samarbejdet med Jens Ole, og han vil med sine 

kompetencer og erfaring bidrage stort. 

Jacob er blevet far til en dejlig pige, og han tager 

lidt barsel i øjeblikket og igen efter sæsonen. 

Status fra Pro Der afspadseres meget, men Anders er i klubben 

hver torsdag, hvor han har en del undervisning i 

Trackman simulatoren.  

Der planlægges flere rejser, og dette vil blive 

meldt ud til medlemmer inden for kort tid. 

Der ud over er planlægningen af træning for 

junior, legegolfer og elite stort set på plads. Alt 

omkring begyndere i april, maj og juni er også 

booket ind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status på økonomien NPM gennemgik de foreløbige tal for 2022, der 

udviser et tilfredsstillende resultat. Der er poster, 

hvor vi er ramt en del over qua stigning i priser 

samt generel inflation.  

Der er dog udvist rettidig omhu, hvilket har 

medført et pænt resultat.  

Tallene bliver revideret og fremlægges på 

generalforsamlingen 

NPM redegjorde også for budget 2023 med 

gennemgang af diverse poster. 
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Orientering fra Cafe og 

Shoppen 

Cafeen: 

Der er generelt stille i cafeen, men der er 

stadigvæk diverse selskaber og arrangementer. 

Kalender mellem klubaktiviteter og cafeen er 

afstemt for 2023. 

Shop: 

Der er også stille og forberedes med henblik på 

den nye sæson. 

  

Ejendomsmæglerkoncept 

 

Strategiopfølgning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baneservice 

 

Suppleant til bestyrelsen 

 

 

 

 

Generalforsamling 

 

 

Punktet udgår til senere pga. sygdom. 

 

Der holdes strategiopfølgningsmøde 3. februar. 

DF fremlagde oplæg til agenda, der primært går 

ud på at evaluere på 2022. Hvor langt er vi 

kommet. Hvad gik godt, og hvad gik mindre godt. 

Er der noget i strategien, der skal justeres til.  

På dagen den 3. februar gennemgår MF 

”golfspilleren i centrum”, hvor centrale punkter 
trækkes ud med udviklingen fra 2021 samt 

benchmark mod vores naboklubber. Dette vil 

efterfølgende være et fast punkt på dagsordenen 

til bestyrelsesmøder. 

Kristian Martinsen inviteres også på dagen, da 

han om nogen kender til banen, og de tanker og 

ideer som banearkitekten havde, som f.eks. ikke 

er ført ud i livet (endnu). 

 

Oplæg finpudses af DF/MF, og der indkaldes til 

orienteringsmøde for interesserede. Vi har 

allerede en del tilkendegivelser igennem 

golfspilleren i centrum. 

Der skal vælges en ny suppleant til bestyrelsen 

ved generalforsamlingen. Det blev diskuteret, 

hvorvidt suppleanten fremadrettet skal deltage 

på bestyrelsesmøderne. 

 

KM & NPM er på valg. De meddeler hurtigst 

muligt, om de ønsker at genopstille. 
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Generalforsamlingen afholdes i cafeen den 23. 

marts. 

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) 


