
Referat af bestyrelsesmøde d.18. 2. 2010, hos Dorte. 
 
 
 
 

Til stede var:  Jørn Tidemann 
  Oluf Bach 
  Ruth Bach 
  Dorte Nygaard 
                                            Bjarne Skov 

Børge Pedersen 
John Lauth 

   
 
 
Dagsorden var:   
 
 
 
                 

1. Godkendelse af referat 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Siden sidst 
4. Økonomi og medlemssituation 
5. Forslag til beretning 
6. Forslag fra medlemmer til generalforsamling 
7. Generalforsamling 
8. Nyt fra udvalgene 
 - Match 
 - Bane 
 - Sponsor 
 - Handicap 
 - Fest 
9. Evt. 
 
 
1. Ok 
2. Ok 
3. Dorte og Jørn har været til informationsmøde i Brande Golfklub om bl.a. 

introduktionskortene. Det var et godt og positivt møde. Ruth, Connie og Henning har været 
på kursus i afvikling af matcher og turneringer. Det var første modul. Det skal nok vente lidt 
med modul 2. 

4. 265 medlemmer pt. 60.097,61kr i banken, vi skylder ca. 10.000,- k.r væk. Dorte fremlagde 
budget for 2010. Bestyrelsen indstiller til uændret kontingent for den kommende sæson. 

5. Der blev sagt god for formandens oplæg til beretning til generalforsamling, bortset fra et par 
små ændringer, som Børge tog til efterretning. 

6. Der er fremkommet 3 forslag fra medlemmerne:  



a. Forslag fra Johnny Mikkelsen til bestyrelsen om at forberede et køb af banen. 
Bestyrelsen indstiller, at forslaget bliver vedtaget og at bestyrelsen undersøger 
mulighederne for et køb af banen. 

b. Forslag fra Fritz Weihrauch om frie bolde på udslagsbanen. 
Bestyrelsen indstiller, at den nuværende ordning fortsætter uændret frem til 2011 
hvor der skal genforhandles kontrakt med Gregers Laigaard. 

c. Forslag fra Jens Søndergaard: 
i.         Der bør udarbejdes en plan over Hedens Golfklubs bane med mål på 

fairways og greens 
ii. Der bør udarbejdes en vedligeholdesplan – uge for uge – af banen til 

ophængning i klubhuset og det er baneudvalgsformandens ansvar, at planen 
bliver overholdt. 

                       Bestyrelsen indstiller punkt i til gennenførelse. 
                       Bestyrelsen indstiller punkt ii til gennemførelse, dog med den ændring, at det er hele            
                       bestyrelsens ansvar, at planen overholdes. 

7. Vi mødes i forsamlingshuset kl. 18.00. Dorte sørger for det fornødne papri. Jørn køber ind 
til 50 fremmødte. Børge trykker dagsorden og de af medlemmerne indkomne forslag. 

8. Match: Turneringsplanen er lavet. Lukkeplan for banen i 2010 er lavet.SynoptikMatch Cup 
adløser søndagsmatchen. Der kommer en ”Dametirsdag” i 2010. Præmierne for 
hulspilmesterskaberne, uddeles til klunmesterskabet. Der er behov for ca. 7 præmier til hver 
match. 
Bane: Intet. 
Sponsor: Der er fremskaffet 3 nye hulsponsorer i stedet for de ter der stoppede. 
Handicap. Intet 
Fest: Intet. 

9. Vi melder os til ”GolfensDag”. Den nye bestyrelse eftergeneralforsamlingen, skal have et 
nyt digitsl signatur straks efter konstitueringen. Klubhuset et lukket d. 16.04.2010. 
 
 
Referat godkendt og underskrevet: 

 


