
Tilstede: 

Mikael Killerich 

Steen Sørensen 

Helle Klint 

John Klint 

Sillads Jepsen 

Kurt Kolding 

Inge Siig Nielsen 
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Bestyrelsesmøde 

Hedens Golfklub 
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Referat fra bestyrelsesmøde den 9. juni 2021 

1. Underskrift fra referatet fra sidste møde 

Godkendt og underskrevet. 

2. Nyt fra formanden 

Banen står rigtig flot i tiden. Det er blevet meget flot omkring søen. Dejligt vi nu kan afholde 
matcher med fuldt hus. 

3. Gennemgang af opgaver og prioriteringer (herunder kommende generalforsamling den 26.08.21) 
Steen har booket forsamlingshuset. Mikael sørger for annonce til avisen. Steen sætter det på 

hjemmesiden og i nyhedsbrevet. Helle sørger for indkøb til forplejning og dug. Kurt sørger for øl og 
vand. Alle møder op kl. 17.30 og hjælper med at sætte borde og stole op og smøre franskbrød. 

På valg er Kurt, Mikael, Steen og Inge. Kurt ønsker ikke genvalg. 

4. Boldautomaten — status 

Der er enighed om at der indkøbes en ny boldautomat. Steen vil sørge for indkøb af automaten. 

5. Gennemgang af ansvarsområder for bestyrelsesmedlemmer (hvert medlem tjekker i Dropbox) 

Gennemgået. Ændringer/tilføjelser sendes til Steen, så han kan opdatere listen i dropbox. 

6. Økonomi/antal medlemmer 
Der er et ønske fra Sillads, at man ved mobilpay skriver i bemærkninger, hvad det er man betaler til. 

Sillads opfordres til at lave et skriv herom til næste nyhedsbrev. 

Der er i skrivende stund 239 medlemmer. 
Der bevilges penge til indkøb af voksdug til klubhuset. Der bevilges 1.500,00 til ekstra mur på hul 7 
samt penge til de sidste udgifter til søen. 

7. Flere detaljer på priser ved leje af klubhus og bane 
Arrangement - Leje af hele banen, så den skal lukkes — incl. klubhus (Kun for medlemmer/sponsorer) 
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På hverdage: 1 hel dag kr. 4.500,00 / halv dag fra kl. 13.00 halv pris. Weekender: 1 hel dag kr. 
6.000,00 / halv dag fra kl. 13.00 halv pris. 

Mindre grupper på bonen — uden klubhus lukkes 

Ved 8-15 personer kr.100,00 pr. person. Ved 16 personer eller derover kr. 75,00 pr. person. 

8. Evaluering af aftenmatchen og HK Udlejningsmatchen 

Aftenmatchen gik fint og HK Udlejningsmatchen gik fantastisk. 

9. Evt. 
- Steen sørger for at indkøbe 3 golfsæt (2 højre og 1 venstre). 

- Matchudvalget efterlyser at få lavet nogle kasser til at stå fast ved nærmest flag på divs. Greens. 

Næste møde: Tirsdag den 17. august kl. 19.00 ved Inge. 
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