
 

Referat af bestyrelsesmøde d. 31. januar 2013, kl. 19.00, hos John Lauth. 
 

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 referat. 

OK 

 

3. Økonomi og medlemssituation. Regnskabet? (Carsten) 

Regnskab: Jørn fremlagde beretning om det gamle regnskab (med Carsten Rosenkilde som kasser). En del 

bilag mangler, så det er svært at gennemskue regnskabet. Inden fremlæggelse af regnskabet på 

generalforsamlingen, er der enighed om, at det skal revideres med de anmærkninger og påtegninger der 

måtte komme fra revisorerne. 

Budget: BS kunne ikke godkende det af JT fremlagte budget. BS mente det var for pessimistisk og ville gerne 

have haft det noget højere. Han mente det ville bremse initiativerne i klubben. Resten af bestyrelsen 

godkendte budgettet.   

Udgifterne til færdiggørelse af vandingsanlægget til greens, udskydes til der er økonomi til det. 

 

4. Siden sidst.  

Der er indkaldt til ordinær generalforsamling. Vi mødes i Grønhøj Forsamlingshus kl. 18 den 7. februar. Fritz 

sørger for indkøb af forplejning til de ca. 50 forventede fremmødte medlemmer. Fritz henter nøgler til 

forsamlingshuset på Holbergsgade 24. JT ikke tilfreds med forløbet af vedtægtsændringerne på den 

ekstraordinære generalforsamling. Uenighed om suppleanternes opgaver i den udvidede bestyrelse efter 

den kommende generalforsamling. Problemstillingen tages op senere. 

 

5. Turneringsudvalg. Turneringskalenderen for 2013, (med Karup Å Golfklub og sponsormatch). 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. 

Udvalget laver en prioriteret liste over forbedringer/tiltag på banen. Udformning af de enkelte huller 

(bredde på fairways/rough/semirough, udseende af bunkers osv.) er under udformning. Overslag på 

udgifterne forelægges bestyrelsen. Der er på forhånd bevilget 5000,- kr. til baneudvalget. 

 

7. Sponsorudvalg. 

Kim Klint har kontaktet potentielle sponsorer. BP og JL tager kontakt til gamle og kommende sponsorer efter 

generalforsamlingen. 

 

8. Handicapudvalg. 

Nis er stort set eneste aktive medlem af udvalget. Af den grund bør der tilføres nye udvalgsmedlemmer. 



 

9. Juniorudvalg.  

Børneattest for Sune er OK. 

 

10. Festudvalg. 

FW har udfærdiget et skema til kassen i klubhuset, som der skal skrives i hver gang der indkøbes materialer. 

Kontantbeholdningen kan således styres og kontrolleres hele tiden. 

 

11. Hjemmeside. 

Kører perfekt. JT kontakter Golfbox for at få gennemført et kursus i bogføring og generel brug af Golfbox. BP 

spørger MacY, om det er muligt at låne deres mødelokale til gennemførelse af kurset. 

 

12. Samarbejde med Karup Å Golfklub. 

Der er ønske fra begge klubber om et dobbelt medlemskab. Der udarbejdes forslag til udformning af 

medlemskabet. Lister over træningstidspunkterne i Karup Ågolf og Hedens Golfklub er lavet. Enighed som 

samme priser i begge klubber for erhvervelse af golfkørekort. Kontrakt med pro-træner Dan Stage mangler. 

 

13. Informationsmøde? 

Der skal være faste info møder, evt. en gang om måneden. Dette forsøges gennemført første torsdag efter 

sidste bestyrelsesmøde. 

 

14. Indkomne forslag til generalforsamlingen fra medlemmer og bestyrelsen (nye bestyrelsesmedlemmer?). 

Ingen forslag. BS kontakter nye emner til bestyrelsen. 

 

15. Eventuelt. 

BS runddelte formandens beretning til den kommende generalforsamling og udbad forslag til evt. 

ændringer. Der bør oprettes en ”stilling” som vicevært for klubhuset og banen. Emnet tages op efter 

generalforsamlingen. 

 

16. Næste møde. 

Hos HV den 11. februar kl. 19.00 

 

 

Frederiks d. 11.02.2013, underskrevet og godkendt: 

 

 

 

   

 

 


