Hedens Golfklub
Referat af Bestyrelsesmøde 10. april 2012 kl. 1900 i klubhuset.

Deltagere
Bjarne Skov Pedersen
Oluf Bach
Carsten Rosenkilde
Frederik Larsen
Kurt Kolding
Gunnar Kristensen og
Ole Würtz

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt
2. Godkendelse og underskrift af referat fra 13. marts.
Referat godkendt og underskrevet. Status på diverse aktionspunkter
3. Økonomi og medlemssituation (Gregers mail)
Der er pt. 255 medlemmer, hvoraf 184 har betalt kontingent for 2012; pr. 4. april
mangler 71 at betale.
Der 221.000 kr. på kontoen, men vi skylder de 99.000 kr.
Der er betalt baneleje for 255.000 kr.
4. Siden sidst
Formanden deltager i møde med kommunen 8. maj om samarbejde mellem Viborg
Kommunes golfklubber. Klubturneringer flyttes fremover til kl. 1730. Aktion Carsten.
Baneudvalget skal drøfte, hvad returhuslejen (25 %) skal bruges til. Aktion Oluf. De
forskellige udvalg er nogenlunde bemandet og kører godt; lige bortset fra
begynderudvalget, som der er ikke er kræfter til grundet de mange udskiftninger i
turneringsudvalget. Der synes at være bedring i selvjustitsen vedrørende renholdelse
af bane og klubhus.
5. Nyt fra udvalgene
 Turnering
Klubturnering 10. maj; anden matchleder eller flytte; Bjarne tager tørnen. Aktion
Bjarne og Carsten.
 Begynder
Kun 4 deltagere, tegner ikke godt for et hold 2 til august.
 Bane

Arbejdsdag 21. april; plan udarbejdes. Aktion Oluf.
Banen klargøres til Pro turnering (dækning af grøfter mv.) Aktion Oluf.
 Sponsor
Drøftede sponsorpladser på teesteder, klubhus mv.
 Handicap
Iab
 Junior
Lene og David fortsætter
 Fest
Plan for bemanding af grill er udarbejdet for hele året.
6. Hjemmesiden
Sponsorer skal omtales, når der sættes resultater på hjemmesiden.
Frederik undersøger markedet for hjemmesider, når vi til oktober selv skal have en
hjemmeside; der må forventes omkostninger i omegnen af 10.000 kr. det første år.
Derefter ca. 5.000 kr. pr år.
Frederik køber domænenavnet ”Hedens Golfklub”
7. Træneraftale
Der udbydes undervisning til medlemmerne for 125 kr. pr lektion; 5 for 500 kr. Også
de aftener, hvor der ikke er begyndere.
8. Baneaftale
 Møde med Gregers
 Mærkesager/prioriteringer
Udsættes til kommende møde.
9. Bagrum
Der er pt. udlejet 46 bagrum, heraf 3 med el; færdiggørelsen lader åbenbart vente på
sig.
10. Vandingsanlæg
Iab.
11. Informationsmøder
Overvejes
12. Eventuelt
Frederik får nyt job i Ålborg til juni (begrænset tid til arbejde i klubben).
Drøftede muligheden for et samarbejde med Karup Å Golfklub. Finde en dag til
turnering mellem de to bestyrelser. Aktion Ole.
13. Næste møde
26. juni kl. 1900 i klubhuset. Golf først.
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