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 Hedens Golfklub 
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 02.12.2020 

 

Tilstede: 

Mikael Killerich  _________________________________________ 

Steen Sørensen  _________________________________________ 

Helle Klint   _________________________________________ 

John Klint   _________________________________________ 

Sillads Jepsen  _________________________________________ 

Kurt Kolding   _________________________________________ 

Inge Siig Nielsen  _________________________________________ 

 

 

1. Underskrift fra referatet fra sidste møde 
Godkendt og underskrevet. 

2. Nyt fra formanden 
Intet nyt. 

3. Gennemgang af opgaver og prioriteringer (Generalforsamling) 
Deadlines gennemgået. 
Generalforsamling, hvis restriktioner for Corona fortsat tillader det, så afholdes det den 11.02.21. 
Kurt står for øl/vand/kaffe/the m/tilbehør. Helle sørger for indkøb til brød m/tilbehør og dug. 
Mikael sørger for at annonce til avisen og Steen booker Grønhøj Forsamlingshus. 

4. Økonomi – budget 2021 
Gennemgået. Overskud i forhold til budgettet er noget højere end vi regnede med. Så vi kommer 
ud med et fint overskud.  
 

5. Pristjek 
Priser 2021 
Kontingent:  
Seniorkontingent kr. 2.200,00, u/25 år kr. 1.400,00, 15-17 årige kr. 1.100,00, junior kr. 550,00. 
Distancemedlem kr. 1.400,00. 
Bag-skabe:  
Underskab kr. 450,00, Underskab med el kr. 500,00, Overskab kr. 400,00.    
Golfvogn: 
18 huller kr. 100,00 – 9 huller kr. 50,00. 
 

Sten
Tekstboks
Referatet godkendt på bestyrelsesmøde den 12-01-2121.Mødet blev afholdt som telefonmøde på grund af forsamlingsforbudet, i forbindelse med Corona restriktioner, og derfor ikke underskrevet af bestyrelsesmedlemmer.
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Bolde (automat) 
10 kr. pr. kurv. 
Træningslektioner 
1 lektion 100,00 og 5 lektioner 400,00. For at opnå rabat, skal beløbet betales inden klippekortet 
tages i brug. 
Match-fee 
Kr. 100,00 ved de store matcher og kr. 60,00 ved de almindelige matcher. Matcher på 9 huller kr. 
50,00.  
Øl/vand/pølser osv 
Uændret. Øl og vand fortsat kr. 10,00. Der er dog en del svind i flasker !!! Pølse m/brød kr. 20,00. 
Arrangement - Leje af hele banen, så den skal lukkes – incl. klubhus (Kun for 
medlemmer/sponsorer) 
På hverdage: kr. 4.500,00. Weekender kr. 6.000,00. 
Mindre grupper 
Ved 8-15 personer kr.100,00 pr. person. Ved 16 personer eller derover kr. 75,00 pr. person. 
Green-fee 
Uændret.  
Leje af udstyr: 
Kr. 40,00 

6. Status på tordenhuset 
Tordenhus på hul 3/4 færdiggøres i foråret. Tordenhus 2 afventer. 

7. Plan (prioritet) over hvad vi vil bruge økonomi og frivillige ressourcer på i 2021  
Prioriteret liste: 
1. Sikkerhedsnet – klar inden 01.04.21. – Baneudvalget v/John er ansvarlig 
2. Sø reetablering – klar inden 01.04.21 – Baneudvalget v/John ansvarlig, skal laves færdig samme 
dag. Specialiserede skal inviteres. 
3. Kompressor v/vaskeplads (hus til kompressor skal bygges) – John er ansvarlig. Deadline 01.04.21. 
4. Kim og Kurt kigger på boldautomaten. Deadline 01.04.21. 
5. Toiletbygning – Steen følger op med baneejer på planen, økonomien og ansøgning ved 
kommunen. 

8. Hjemmesiden 
Hvordan vil vi bruge den som informations- og nyhedsmedie, og evt. et login for medlemmer for 
mere medlemsbasserede oplysninger. Der opfordres til at vi bruger de nyhedsmedier der er på 
hjemmesiden. Send videoer til Steen, som så kan lægge det på hjemmesiden. Punktet udsættes til 
næste møde. 
 

9. Retningslinjer for kontakt til baneejer i forbindelse med nye projekter 
Steen Sørensen har kontakten til baneejer i forbindelse med nye projekter. 
 

10. Golfkørekort – tidspunkt og pris 
Golfkørekort kursus afholdes i weekenden den 24. – 25. april 2021. Pris for kørekort og 
medlemskab i 2021 for de personer der er meldt ind i efteråret er kr. 2.500. For de medlemmer, 
som først meldes ind senere vil der være en graduering i prisen. 
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Inge og Steen vil lave lidt reklame for at få nye medlemmer i klubben. Der skal sendes noget ud 
herom senest medio december. 

11. Former for medlemskab – krav for langdistancemedlemsskab 
Afstandskrav fjernes. Det er ikke muligt at deltage i klubbens turneringer. Steen tjekker op på 
tilmeldingsblanketten på hjemmesiden, om langdistancemedlemsskab kan vælges. 

12. Evt. ansøgning om klubhusforbedringer fra den Kommunale pulje 
Først muligt at søge igen primo 2021. Inge følger op senere. 

13. Evt. 
Intet 

14. Næste møde tirsdag den 12.01.21 hos Steen 

 

 

 

Referent Helle Klint 




