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Bestyrelsesmøde 
Hedens Golfklub 

Referat fra bestyrelsesmøde den 08.12.21 

;nl~kl.l v1  

Tilstede: 

Mikael Killerich 

Steen Sørensen 

Helle Klint 

John Klint 

Sillads Jepsen 

Inge Siig Nielsen 

Claus Nielsen 

1. Underskrift fra referatet fra sidste møde 

Godkendt og underskrevet. 

2. Nyt fra formanden 

En god årstid for golf med det  corona  opblæsning der er for tiden. Der har ingen ændringer været i  
corona  restriktioner, som vi i klubben har skullet tage ekstra hensyn til. 

3. Gennemgang af opgaver og prioriteringer — herunder generalforsamlingen 
Generalforsamling: Arbejdsfordeling som tidligere. Mikael sørger for annonce til Ugeavisen og 
spørger Iver om han vil være ordstyrer. Claus sørger for Øl/vand. Helle sørger for indkøb af kaffe, 

the, brød, dug m.m. Steen reserverer Grønhøj Klubhus til den 10.02.22. 

Punkter på dagsorden til generalforsamling: 

- Forslag til vedtægtsændringer mht om dagsorden skal varsels i avisen inden  GF.  
- Et andet punkt kan være: Klubmesterskab, hvordan skal vi holde det for at flere deltager. 

Der må gerne tænkes i flere forslag til emner, som skal drøftes på generalforsamlingen, inden 
næste bestyrelsesmøde. 

På valg er John Klint, Sillads Jepsen og Helle Klint. Sidstnævnte Ønsker ikke genvalg. 
På valg er 1. suppleant Steen Pudselykke og 2. suppleant Bjarne Skov Pedersen. 

Viggo anmodes om at lave en vejledning til indstilling til varmepumpe / ansvarlig Mikael. 

Kasser med målebånd / ansvarlig Baneudvalget 
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4. Økonomi/Budget 2022 

Sillads gennemgik regnskab 2021 og budget 2022. Det blev godkendt og klar til fremlæggelse til 
generalforsamling. 

Priser 2022 

Kontingent: 
Seniorkontingent kr. 2.250,00, u/25 år kr. 1.400,00, 15-17 årige kr. 1.100,00, junior u/15 år 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. 

Bolde (automat) 
20 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. 

ØlIvand/pØlser osv 
Uændret. Øl og vand fortsat kr. 10,00. 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 

5. Evaluering af hjælper- og julematchen 

Hjælpermatchen var en stor succes. Alle de tiltag vi havde gjort kostede kr. 8262,64 og vi havde 

fået kr. 7000,00 i tilskud. Så alt i alt kostede det kun klubben kr. 1200,00. Tak til DIF for tilskuddet. 

Til julematchen var der 36 tilmeldte. Vi fik gløgg og æbleskiver, som foregik på helt  corona  sikker 
måde. 

6. Skal klubben samarbejde med Bravo Tours (Bilag som Steen har sendt rundt tidligere) ? 

P.t. ingen interesse også grundet  corona  situationen. 
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7. Nedsættelse af bygningsudvalg — Steen/Mikael 

Der mangler fortsat at få tilkendegivelser eller afslag fra udvalgte medlemmer som der skal 
spørges. Baneejer synes det er en god ide. 

8. Evt. 

Fast punkt med nyt fra bestyrelsesmedlemmer. Mikael vil sende ud 1 uge før han laver dagsorden, 

om der er nogle der har punkter til dagsorden. Hvis der er noget, som der skal besluttes, så skal det 

fremgå af dagsorden. 

Punkt til næste bestyrelsesmøde, de 3 store hovedmatcher skal fastlægges. 

Der er et ønske om at der bliver sat flere sko-rensere op. / Ansvarlig John. 

Næste møde: Onsdag den 19. januar hos Steen. 

Referent Helle Klint 
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