
Referat af bestyrelsesmøde d. 3.december 2012, kl. 19.00, hos Jørn Tidemann. 
 

Tilstede: Jørn Tidemann (JT), Henning Vad (HV), Fritz Weinrauch (FW), Bjarne Skov Pedersen, (BS) Børge 

Pedersen (BP) og John Lauth (JL). 

 

1. Godkendelse af dagsorden.  

OK. 

 

2. Godkendelse og underskrift af referater. (Fra ekstraordinære generalforsamling) 

OK 

 

3. Økonomi og medlemssituation. Regnskabet før den ekstraordinære generalforsamling? (Carsten) 

På kontoen: 82.510,- kr..  6 udmeldelser, 1 indmelding. Flere bilag før ekstraordinær 

generalforsamling er ikke bogført.  JT fremlagde budget, med 225 medlemmer, som giver et plus på 

34.339,- kr. 

 

4. Siden sidst.  

God jule/afslutningsmatch med god tilslutning.  Der bliver mulighed for kursus i Golfbox, som 

afholdes i klubhuset. 

 

5. Turneringsudvalg. Turneringskalenderen for 2013, hvor aktiviteter Karup Å Golfklub med. Forslag 

om præmier i A og B rækken. Kunne være gavekort til Tange til nr. 1 og gavekort på 

træningstimer til nr. 2 samt 2 og 3 sidst i række. 

Turneringskalenderen for 2013 er lavet, men mangler at få påført matchansvarlige. Spørgsmål om 

præmier tages op senere. 

 

6. Baneudvalg. 

Bjarne vil gerne, hvis en anden kan passe lokaler i klubhuset. De enkelte huller opmåles med 

henblik på udformning. Udgiftstunge forbedringer udskydes. 

 

7. Sponsorudvalg. 

Har kontaktet Grønhøj Vognmandsforretning med henblik på udsættelse af sponsorat til start 2013. 

OK. Da Vristed Sparrekasse er lukket, kontaktes Stoholm Sparrekasse i stedet. JL og BP gør. 

 

8. Handicapudvalg. 

Ole Würtz er ikke kontaktet og er det er derfor ikke bekræftet om han fortsætter i udvalget. Nis og 

Claus er medlemmer. 

 

9. Juniorudvalg. (Børneattest for Sune) 

BS har sendt attest til rigspolitiet. 



 

10. Festudvalg. 

FW godt tilfreds med salget til Jule/afslutningsmatchen. Kassen er afleveret til JT. 

11. Hjemmeside. 

Den nye hjemmeside er tilfredsstillende. 

 

12. Samarbejde med Karup Å Golfklub. 

BS og BP, har tegnet os for 516 timer hos protræner. Der bliver 2 golfskoler (weekends), 

undervisning af 27 nye elever med henblik på golfkørekort. Budget. 100.000,- kr. i alt, 50.000,- kr. til 

hver klub. BS og BP mødes med formand og næstformand for Karup Å Golf for at præcisere 

aftalerne. 3 weekender afholdes begynder kurser i Karup Å golfklub. Hedens Golfklub, stiller med 

fornødent mandskab for hjælp til afvikling af kurserne. Ens priser i begge klubber er et ”must”. 

Golfskolerne afholdes med fordeling: 2 i Karup Å Golfklub og 1 i Hedens Golfklub. 

 

13. Forpagtning af banen. 

Den gældende 10 årige forpagtningsaftale, mellem Gregers Laigaard og Hedens Golfklub, har nr. 1.3 

og opbevares af BS. Der blev inden underskrift foretaget syn og skøn over bane og klubhus.  

 

14. Vedligehold af banen. 

Den gældende 10 årige plejeaftale mellem HK Golfudlejning og Hedens Golfklub, har nr. 1.6 og 

opbevares af BS. 

 

15. Bagrum. 

BS mailer de nye priser for leje af bagrum til JL, som lægger dem på hjemmesiden. 

 

16. Informationsmøde? 

Planlægges engang i 2013. 

 

17. Indkomne forslag. Dato for Generalforsamling. 

7. februar kl. 19.00 i Grønhøj Forsamlingshus. John booker. 

 

18. Eventuelt. 

Brugsvandet i klubhus og toilet, bør frostsikres yderligere. 

 

19. Næste møde. 

Hos JL, Nygårdsvej 2, Frederiks, den 31. januar kl. 19.00 

 

Frederiks d. 31.1 2013, underskrevet og godkendt: 

 

 

 

   



 

 


