
Hedens Golfklub – Referat af bestyrelsesmøde den 3. maj 2011 i klubhuset. 
 

 

Tilstede 

 

Jørn Tidemann 

Oluf Bach 

Niels Peder Keldgaard Nielsen 

Carsten Rosenkilde 

Ruth Bach 

Kurt Kolding 

Ole Würtz 

 

 

Dagsorden. 

 

1. Godkendelse af dagsorden  

2. Godkendelse af referat  

3. Økonomi og medlemssituationen 

4. Hvordan fordeler vi arbejdsopgaverne bedre (evt. ændres til ”Omfordeling af arbejdsopgaver”) 

5. Hjemmesiden 

6. Junior opstart 

7. Siden sidst  

8. Nyt fra udvalgene 

Match (kurser og træning med Mikkel) 

Bane (arbejdslørdag) 

Sponsor 

Handicap  

Fest (Midsommermatch) 

9. Eventuelt (ændret nummerering) 

10. Næste møde 

  
1. Godkendelse af dagsorden.  

Formanden (FM) bød velkommen til mødet. Dagsorden godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat.  

Godkendt og underskrevet. 

 

3. Økonomi og medlemssituation.  
Der er pt. 275 medlemmer. Heraf er der 37, der endnu ikke er registret som havende betalt. Der 

sendes snarest rykker med angivelse af sidste betalingsdag. Medlemmerne orienteres om, at de 

slettes i golfbox ligesom at de har pligt til at aflevere deres DGU kort til Hedens Golfklub.  

     Aktion FM, Carsten og Ole. 

Kassebeholdningen er pt. på ca. 190.000 kr.  

Faktura for 2011/12 udsendes til brugere af golfbagrummet.  Aktion Ole 

 

4. Hvordan fordeler vi arbejdsopgaverne bedre. 



Opgaver blev omfordelt, specielt mellem Carsten og Ole, således at arbejdsmængden bliver bedre 

fordelt.     Aktion: Carsten og Ole 

  

 

5. Hjemmesiden. 

 

Niels Peder gennemgik ændringer af hjemmesiden; en del ændringer kan kun foretages med 

Skandiaweb medvirken. Udsendelse af nyhedsbrev genoptages. Hjemmesiden færdiggøres snarest 

muligt. 

 

6. Junieropstart. 

Der mødte 5 op til Junior opstart. Hertil kommer evt. 4 mere. Lena og David deltager i 

trænerkursus. 

 

 

7. Siden sidst. 

Siden sidst. FM har sonderet mulighederne for greenfee samarbejde med andre klubber. Endnu 

ingen aftaler indgået.    Aktion: FM 

 

 

8. Nyt fra udvalgene. 

 

Matchudvalget. 

Synoptic Cup 17. april. Opslag i klubhus samt på hjemmesiden. 

 

Seneste Hole In One skal på hjemmesiden.  Aktion: Niels Peder 

 

Hjælp til login til golfbox skal medtages på hjemmesiden igen. Aktion: Niels Peder 

 

USB sticks status 

 

FM og Carsten har holdt møde med Mikkel. Der planlægges på at oprette et nyt begynderhold til 

august. Der udarbejdes velkomstfolder til deltagerne. Evt. overskydende timer iht. kontrakt med 

Mikkel skal tilbydes medlemmer til favorabel pris.   Aktion. FM og Carsten 

 

Ansvarlige for Midsommerfesten er PK og Henning.  

 

Baneudvalget. 

Arbejdslørdag fastsættes til 28. maj kl. 0900, startende med morgenkaffe med brød. Oluf laver 

opslag med opgaver mv.  Der afsluttes med sandwiches.  Aktion Oluf og Niels Peder 

Samarbejdet med greenkeeper er rigtig godt. 

 

 

Sponsorudvalget. 

Der etableres database over nuværende og evt. kommende sponsorater; hvem, hvad og hvor længe 

og til hvilke priser.     Aktion FM, Carsten og Kurt. 

 

Sponsorer inviteres til golf og spisning med bestyrelsen efter sommerferieperioden. Aktion FM. 



 

Handicapudvalget. 

Medlemsspørgsmål om hcp-regulering. 

 

Festudvalget 

Niels Peder sørger for mad til Midsommermatchen/-festen; evt. ved udefrakommende ”grilmester”.  

 

9. Evt.  

Niels Peder foreslog alternativer til at skaffe nye medlemmer, f. eks. golfdage med ikke golfere 

samt annoncering i/på bussen mellem Herning og Viborg. 

 

 

10. Næste møde. 

9. august 2011 kl. 1900 i klubhuset; Niels Peder sørger for et let traktement. 

 

Sign. Ole Würtz  

 

  

 

 

 


