
 BESTYRELSESMØDE HEDENSGOLF 14. marts 2013 

 

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

 

1. Golfboxkursus, fredag d. 8 marts 2013 
• Formiddagen blev brugt på gennemgang golfbox og E-conomic 

• Tilstede til dette var kasserer Helle Klint og sekretær Niels Peder Keldgaard Nielsen 
• Martin Grøn fra golfbox fortalte og demonstrerede hvordan golfbox kunne 

snakke sammen med klubbens regnskabssystem E-conomic.  
• Ud over dette fik Hedens Golfklub adgang til tidsbestillingsmodulet i golfbox. 

Dette modul gør det muligt at administrerer tilmelding til protræning og 
samtidigt gør det klubbens bane synlig på golf.dk 

• Tidsbestillingsmodulet er oppe og kører nu, og de medlemmer der har købt 
klippekort til protræning kan bestille tider på golf.dk – på klubbens 
hjemmeside kan man under medlemmer / undervisning se de forskellige 
dage hvor man kan booke tider. 

• Karup Å Golfklub er også ved at få tidsbestillingsmodulet sat op, og når det er 
gjort bliver det også muligt at booke protrænings tider i Karup. 

• Eftermiddagen blev brugt på turneringsmodulet i golfbox 
• Tilstede var b.la. Carsten Kvist, Bjarne Skov, Henning Vad mf. 

• Man fik en gennemgang af turneringsmodulet og hvad denne kunne. 
 

 
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. 

• Turneringsudvalget er oppe og kører, medlemmerne er, Carsten Kvist, Børge 
Petersen, Kenneth Hvid, Lissy & Leif Kirkeby og Henrik K. Nielsen 

• Begynderudvalget har fået følgende medlemmer, Mikael Killerich, Bjarne Skov og 
Knud Jensen 

• Affaldshåndteringen i klubben er løst. Der kommer to 770 liters container, en til 
skrald og en til dåser. 
 

3. Nyt/ting fra Udvalgene 
• Sponsorudvalget 

• Sponsorarbejdet går over alt forventning, det er kommet flere nye sponsorer til 
siden vi blev herre i ejet hus. 

• Alt sponsor arbejde forventes færdig ultimo marts 2013 
• Der bliver bestilt nye scorer kort pga. ny hovedsponsor og flere andre nye sponsorer.  
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• Baneudvalget 

• Baneforbedringerne venter stadig på bedre vejr. 
• Kasserer 

• Kontigent er sendt ud. Dette er blevet gjort via golfbox/E-conomic. Det er sket nogle 
få fejl i forbindelse med udsendelsen. Så er der nogle medlemmer der ikke har fået 
en opkrævning bedes de kontakte kasserer Helle Klint. 

• Hjemmesiden/Golfbox 
• Hjemmesiden bliver stadig redigeret 
• Golfbox bliver redigeret. Der er mange medlemmer der er oprettet med mangelfulde 

informationer. Dette er ved at blive rettet. Men bestyrelsen opfordre medlemmerne 
til at løbende kontrollere og rette deres data i golfbox hvis disse ikke passer. HUSK at 
tjekke om mailadressen passer 

• Protræner/undervisning 
• Salget af træningstimer går strygende. Pt. er der solgt for mere end kr. 37.000. Dette 

skylder især en uovertruffet indsats fra Bjarne Skov.  
• Mikael følger op på protræner aftalen. 

• Turneringsudvalget 
• Golfens dag 14 arpil 2013 – Hedens Golfklub deltager i tidsrummet 14.00 til 17.00. 

Dette passe godt da det ligger i forlængelse af turnering den pågældende dag. Så 
klubben medlemmer opfordres til at få venner og bekendte til at kommer ud og 
prøve golfens glæder. 

• Begynderudvalget 
• Første møde skal planlægges og så skal der arbejdes hårdt på materiale til nye 

medlemmer og golfkørekort elever. 
 

 
4. Næste bestyrelsesmøde er planlagt til torsdag d. 4. april 2013 


