Hedens Golfklub – Referat af bestyrelsesmøde den 21. marts 2011 i klubhuset.
Tilstede
Jørn Tidemann
Oluf Bach
Niels Peder Keldgaard Nielsen
Carsten Rosenkilde
Ruth Bach
Ole Würtz
Kurt Kolding
Dagsorden.
1. Velkommen til den nye bestyrelse
2. Godkendelse af dagsorden
3. Siden sidst
4. Kommende sæson; hvad gør bestyrelsen og hvornår (årsplan)
5. Hjemmesiden
6. Nyt fra udvalgene
Match (Åbningsmatch Match)
Bane
Sponsor
Handicap (Nye konverteringstabeller)
Fest (Bemanding til undervisning)
7. Bagskuret
8. Nye Sponsorer
9. Åbenthus
10. Eventuelt
11. Næste møde
1. Velkommen til den nye bestyrelse.
Formanden (FM) bød velkommen til det første møde i den nye bestyrelse; han bød specielt
velkommen til de nye medlemmer.
2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt som ovenstående.
3. Siden sidst.
Iab
4. Kommende sæson; hvad gør bestyrelsen og hvornår (årsplan).

BST vedtog formelt konstitueringen:
Jørn fortsætter som formand.
Oluf fortsætter som formand for baneudvalget

Næstformand: Niels Peder
Kasserer: Carsten
Sekretær: Ole
Niels Peder varetager jobbet som webmaster og formand for festudvalget
Kurt er nyt medlem af Sponsorudvalget
Ruth fortsætter som formand for matchudvalget
Ole fortsætter som formand for handicapudvalget.
Der arbejdes med årsplan mv. på de kommende møder.
5. Hjemmesiden.
Opdatering af hjemmesiden:
Damematch skal flyttes fra 27. april til 28. april grundet kaninmatch
Niels Peder arbejder med udkast til ny hjemmeside; 1. udkast forventes at foreligge før Påske
(2011).
6. Nyt fra udvalgene.
Matchudvalget.
Åbningsmatch den 26. marts er fuldtegnet med venteliste. FM sørger for at skaffe præmier og at
indkøbe forplejning. Oluf sørger for at grille pølser mv.
Carsten forestår Synoptik Cup; 1. gang 17. april
Matchudvalget forstår kaninmatcher og støtter Johnny på undervisningsdage.
Baneudvalget.
Gregers (baneejer) planlægger etablering af vandingsanlæg til greens.
Stien fra gul tee på hul 3 er retableret; skal yderlige udbedres inden næste vinter.
Banen tromles i den nærmeste fremtid.
Sponsorudvalget.
De to hidtidige medlemmer har trukket sig; som nyt medlem udpegedes Kurt Kolding.
Handicapudvalget.
Banen med den nye rating er nu indlagt i golfbox. Nye konverteringstabeller opsættes af
matchudvalget inden Åbningsmatchen.
Festudvalget
Niels Peder udpegedes til formand for udvalget. Festudvalget forestår forplejning ifm. matcher,
herunder kaninmatcher og undervisningsaftener.
7. Bagskuret.
Gregers planlægger opførelse af ny bygning i tilslutning til klubhuset. Den nye bygning skal
indeholde bagrum, toiletter og evt. klubkontor.
8. Nye sponsorer

Der arbejdes kontinuerligt på at fastholde nuværende sponsorer samt på at tiltrække nye. Kurt har et
par i kikkerten. Kim (greenkeeper) har ligeledes et par stykker i kikkerten, evt. til det kommende
vandingsanlæg.
9. Åbent Hus.
Vi besluttede, at vi ikke deltager i DGU Åben Hus arrangement den 10. april. Årsag: ringe
tilslutning sidste år.
På sigt vil det måske være en god ide at afholde vores eget Åben Hus arrangement i det tidlige
forår.
10. Evt.
Der er næsten fuldtegnet til det første hold kaniner i april.
11. Næste møde.
3. maj 2011 kl. 1900 i klubhuset; Kurt sørger for et let traktement.
Sign. Ole Würtz

