
Hedens Golfklub 

 Bestyrelsesmøde 26. juni 2012. 
 
REFERAT 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
Dagsorden godkendt. 
 

2. Godkendelse og underskrift af referat. 
Referat godkendt og underskrevet.  

 
 

3. Økonomi og medlemssituation. 
Pr. 1. juli er indestående ca. 146.000 kr.; heraf skyldes ca. 26.000 kr.  

 

4. Siden sidst. 
Turnering og fest lørdag: planlægning ok. 45 til spisning 

 
 

5. Nyt fra udvalgene 
 Turnering  
BST har tidligere besluttet, at Golfbox skal bruges ved turnering. Skete ikke ved turnering 30. juni; 
kan udvalget forklare? 

 Bane 
Færdiggørelse af søen; hvornår? 
Blå pæle opsættes ved søen indtil færdiggørelse. 
Opslag om bane under reparation. Aktion Oluf 

 Sponsor 
Medlemmer til udvalget søges. 
Sponsorpræmier til turnering 30. juni. 
Greenfee billetter til sponsorer. Aktion FM. 

 Handicap 
Nye HCP bestemmelser fra 2. juni. 
Golfbox sættes op, så det går automatisk. 
Nye bestemmelser kan læses på DGU hjemmeside. 
Stort set ingen ændringer for hcp 37 – 54. 

 Junior 
Pt. 4 juniorer. Lene og David fortsætter. 

 Fest 
Kører upåklageligt. 

 

6. Hjemmesiden 
Baneejer opsagt nuværende hjemmeside pr. 2. november. Frederik indhenter forslag 
til ny  
 

7. Træneraftale 
Grundet for få elever til opstart af begynderkursus i efteråret, afstår vi fra brug af de 
sidste 25 timer. Aktion Ole 



Oplevelse af træning med Casper. Opslag på hjemmesiden. 
Drøftelse af samarbejde med Karup å Golfklub. Aktion FM 
Evt. annoncering til foråret. Aktion FM (baneejer).  
 

8. Baneaftale 
Drøftede forskellige ordninger, hvis baneejer afhænder banen. BST fortsat indstillet 
på at leje banen af den til enhver tid retmæssige ejer/forpagter.  
DGU kan assistere ved vurdering af banens værdi, udarbejdelse af lejeaftale mv.  
 

9. Bagrum 
Alle udlejet. 
Ved at blive malet. Klart i juli. 
Liste med tildelte rum opsættes inden for døren. 
Kasserer udsender fakturaer. 

       

      10. Udvalgenes kompetencer og opgaver samt formandens rolle. 
Det besluttedes at drøfte de enkelte udvalgs kompetencer på et senere møde, på 
baggrund af forslag fra hvert enkelt udvalg. 
FM kompetence i henhold til vedtægter specificeres.  

 
11. Eventuelt 
Træningsbolde i dårlig stand; ca. hver 10. er ubrugelig. 
Modtagere, der ikke ønsker at få tilsendt DGU-nyt skal selv afmelde.  
Spil på banen med ven.  
 

12. Næste møde 
FM indkalder efter ferien 

 

   

 


