
Bestyrelsesmøde 

 Hedens Golfklub 
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 12.01.21 (telefonmøde) 

 

Tilstede: 

Mikael Killerich  _________________________________________ 

Steen Sørensen  _________________________________________ 

Helle Klint   _________________________________________ 

John Klint   _________________________________________ 

Sillads Jepsen  _________________________________________ 

Kurt Kolding   _________________________________________ 

Inge Siig Nielsen  _________________________________________ 

 

 

1. Underskrift fra referatet fra sidste møde 
Referatet gennemgået og godkendt. Grundet telefonmøde kunne det ikke underskrives.  

2. Nyt fra formanden 
Brev fra Tange, at de har rabatordninger oppe til revurdering. Tange kan fortsat spille til halv pris i 
Hedens Golfklub. Mikael vil prøve at lave en lidt bedre ordning på Tanges bane. Vi skal ligeledes 
have haft fat i de andre klubber vi har rabatordninger med, således alle priser er sammenstemte. 
Steen får lavet en liste og tager med til næste bestyrelsesmøde. 
 
Trods årstiden, er der fortsat mange spillere på banen. 
 
Varmepumpen i klubhuset har i perioden 05.12.20 – 09.01.21 brugt ca. 500 kilowatt. Sillads vil lige 
holde øje med næste regning, om der bliver trukket nogle afgifter fra. Vi får 70% refunderet i 
tilskud fra kommunen. Kurt vil undersøge el priser. 

3. Gennemgang af opgaver og prioriteringer (generalforsamling – ny dato) 
Der er enighed om, at så snart der bliver lovhjemmel for at forsamlingsforbuddet tillader en 
generalforsamling, så sætter vi en dato. 
Mht generalforsamling, drøftelse af om vi skal køre det med fremviser, eller gammel form med 
papirudgaver. Der er enighed om, at vi fortsat skal bruge papirform og evt. begge dele. 
Skal vi købe en fremviser/projektor? Vi bliver enige om, at Inge prøver at ansøge midler fra fonde 
om en eller at vi låner en ved behov indtil videre. 

4. Økonomi 
Sillads oplyser, at der ikke er væsentlige ændringer i forbindelse med årsskiftet. Vi kommer ud med 
et fint overskud. 

Sten
Tekstboks
Referatet godkendt på bestyrelsesmøde den 22-02-2121.Mødet blev afholdt som telefonmøde på grund af forsamlingsforbudet, i forbindelse med Corona restriktioner, og derfor ikke underskrevet af bestyrelsesmedlemmer.
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5. Tordenhuset ? 
Lynafledning laves færdig til foråret. El-regningen er betalt i december, for at det kommer med i 
regnskabsåret 2020. 
 

6. Evt. 
Bestyrelsen er enige om, at vi skal have en ansvarlig corona minister og at det er Inge som får 
ansvaret for dette, således der bliver fulgt op på restriktioner og at sedler bliver sat op og skiftet 
ud, når restriktioner ændres og medlemmer orienteres herom via en mail. 

 

7. Næste møde 
Telefonmøde mandag den 22.02.21 kl. 19.00.  
 




