BESTYRELSESMØDE HEDENSGOLF

4. marts 2013

Tilstede var: Mikael Killerich, Steen Sørensen, Helle Klint, Niels Peder Keldgaard
Nielsen, Carsten Kvist, Johan Cramer og John Klint

1. Samarbejde Karup Å Golf
•
•
•
•

Mikael Killerich, Steen Sørensen og Bjarne Skov har haft møde med Karup Å Golf klub.
Formålet med mødet var at den nye bestyrelse fik mødt nogle af folkene i Karup Å Golfklub.
Karup fremsende et forslag til aftalen med Pro træneren til Hedens GK´s bestyrelse, så den
kan blive gjort færdig og blive underskrevet.
Der vil blive arbejdet på at der etableres en greenfee aftale med Karup Å Golfklub. Priser der
er blevet forslået er kr. 75,Ved fælles turneringer, åbne turneringer i de to klubber anbefaler Hedens Golfklub at
medlemmerne kun skal betale matchfee og ikke både matchfee og greenfee

2. Prioriteringsliste med arbejdsopgaver
• Dette er et internt arbejdsredskab der bliver brugt i bestyrelsen til at holde styr på
opgaverne. I referatet vil vi nævne nogle af de punkter der bliver arbejdet på.
• Tange Golfklub kontaktes ang. En greenfee aftale for 2013
• Nyt nøglesystem implementeres. Dette gøres da der ikke er overblik over hvor alle
nøgler til Depot rum osv. befinder sig.
3. Nyt/ting fra Udvalgene
• Sponsorudvalget
• I dette udvalg sidder, John Klint (formand), John Laugt og Kim Klint
• Møder med alle de sponsorer hvis sponsorater udløber i år er planlagt og forventes
at være afsluttet senest d. 15. marts 2013.
• Baneudvalget
• I dette udvalg sidder, John Klink (formand), Johan Cramer og Kim Klint
• Bunkerne på hul 6 og 7 renoveres og der etableres en bunker på hul 1. Dette
arbejder starter så snart jorden er frostfri.
• Det forventes at alle bunkere renoveres i løbet af sommeren.
• Til arbejdet med bunkerne er der indkøbt 70 tons bunkersand.
• Nettet på drivingrange bliver repareret i weekenden 9-10 marts.
• Klipning. Når klipningen går i gang vil der blive klippet i følgende længder:
• Greens
- 7 mm
• Forgreens
- 11 mm
• Fairway
- 15 mm
• Semi Rough
- 45 mm
• Rough
- 100 mm

•

•

•
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Kasserer
• Der arbejder med at få klubbens regnskabssystem op og kører sammen med golfbox.
Dette skal være færdig så hurtigt som muligt så der kan sendes kontingent
opkrævninger ud.
• Opkrævningerne sendes ud på post/bud og sammen med kontingent opkrævningen
vil der også komme en opkrævning til dem der har et bagrum.
Hjemmesiden/Golfbox
• Denne er stadig under kraftig renovering. Dette arbejde skulle gerne være færdig
primo april 2013.
• Golfbox er ved at blive gennemgået således at alle medlemsdata er fuldt opdateret.
Og der skal fremover arbejdes med at medlemmerne kommer til at bruge golfbox så
meget som muligt.
• Alle nyheder og kalender begivenheder som kan ses på klubben hjemmeside
kommer direkte fra golfbox.
• Der er nogle udeståender med Gregers der skal afklares. Dette drejer sig om noget
ejendomsskat og andre mindre poster.
Protræner/undervisning
• Der udarbejdes en manuel/guide til hvordan klubben medlemmer kan tilmelde sig til
PRO træning via golfbox.

4. Næste bestyrelsesmøde er planlagt til torsdag d. 14. marts 2013

