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Bestyrelsesmøde 
Hedens Golfklub 
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Referat fra bestyrelsesmøde den 6. april 2021 

Tilstede: 

Mikael Killerich 

Steen SØrensen 

Helle Klint 

Sillads Jepsen 

Kurt Kolding 

Inge Slig Nielsen 

Afbud: John Klint 

1. Underskrift fra referatet fra sidste møde 22. februar 2021 

Referatet er gennemgået og godkendt. Grundet telefon møde kunne det ikke underskrives. 

2. Nyt fra formanden 

Vi har igen haft uvorne gæster i kØleskabet, hvor der forsvinder sodavand. Vi har klare billeder fra 

overvågningskameraet over det par som kommer og stjæler sodavand. 

Der vil senere blive afholdt et regelmøde aften, når Covid-19 tillader det. 

Et flisebehandlingsfirma skal bestilles til rengøring af fliser. 

3. Gennemgang af opgaver og prioriteringer (status på SØen og  Driving  Range) 
Søen er næsten færdig og der er lagt grus rundt omkring.  Driving  range er også godt i gang og det 
forventes at blive færdig på arbejdsdagen. 

Deadlines af opgaver og prioriteringer er gennemgået. 
Inge har flere ansøgninger ude til flere fonde til tilskud til flere igangsættelser på golfbanen. 
Vi satser på, at vi kan afholde generalforsamling med de gældende regler med  corona  pas —  corona  
fri test indenfor 72 timer eller vaccine pas - torsdag den 3. juni 2021. Hvis det ikke bliver muligt, at 

afholde  GF  grundet COVID-19, da vil Mikael kontakte DGU mhp hvilke juridiske muligheder vi har, 

hvis nuværende bestyrelse sidder året ud og vi ligesom udsætter  GF  til næste år. 

4. Økonomi/antal medlemmer 
Der  mangles  fortsat kontingent fra 8 medlemmer. Sillads vil ringe ud til disse medlemmer for at 

høre om der kommer en betaling eller om de skal meldes ud. Der er  pt.  232 medlemmer. 
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5. Åbningsmatch (skal der ændres yderligere i aktivitetskalenderen i forhold til  Corona  ?) 

Åbningsmatchen er flyttet til den 13. maj. Der afholdes  corona  match i stedet den 10. april. 

Aktivitetskalenderen vil blive justeret hen ad vejen. 

6. Begynderkurset status 
Der er p.t. 8 tilmeldte. Mikael bestiller materiale til udlevering til kursisterne.  Pt.  2 x teori indenfor. 

Steen Høgsholt står for teorien og Tobias for undervisning af golfspillet udenfor. Servering til kurset 
vil blive som  take-away  og vil foregå udenfor. Der vil være kaffe og rundstykker og en sandwich til 
frokost. Mikael sørger for indkøb af forplejning. Kurt laver kaffe klar til 08.30. 

7. Evt. 
Golfens dag kan ikke afholdes i år i Hedens Golfklub, da det er søndag den 26. april, hvor vi har 

planlagt golfkØrekort kursus. 
Inge vil servere røde pølser med brød udenfor på arbejdsdagen den 9. april, uden noget planlagt 
tidspunkt for serveringen, således vi ikke forsamles for mange. 

8. Næste mØde torsdag den 6. maj 2021 kl. 19.00. Hvis mØdet kan afholdes fysisk, så bliver det hos 

Steen Sørensen. 
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