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~ Bestyrelsesmøde 

Hedens Golfklub 
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Referat fra bestyrelsesmøde den 13.10.2021 

Tilstede: 

Mikael Killerich 

Steen Sørensen 

Helle Klint 

Sillads Jepsen 

Inge Siig Nielsen 

Claus Nielsen 

Afbud: 

John Klint 

1. Underskrift fra referatet fra sidste møde 

Referatet godkendt og underskrevet 

2. Nyt fra formanden 

Kan se at folk er glade ude i klubben. Fantastisk med de penge Inge skaffer os hjem til klubben via 
indtægter fra fonde. 

3. Gennemgang af opgaver og prioriteringer 
Deadlines blev gennemgået. 

- Det besluttes, at generalforsamlingen år 2022 afholdes den 10. februar. 

- Booke forsamlingshuset i Grønhøj (ansvarlig: Steen) 

- Lukning af vandet til vinter (ansvarlig: John) 

- Når skraldespande er fulde og klar til tømning, da husk (os alle) at give besked til Steen, da han så 

er ansvarlig for, at der sendes besked om tømning til Marius Pedersen. 

4. Økonomi/antal medlemmer 

Økonomien ser fortsat rigtig fin ud. Vi er p.t. 243 medlemmer, men der er allerede indkommet 7 

udmeldinger til næste sæson. 

5. Evaluering af aftensmatch og lørdagsmatch 

Begge matcher kørte godt. Der var rigtig dejlig mad til aftensmatchen og rigtig god hygge bagefter. 
Lørdagsmatchen blev afviklet som slagspil med handicap. Folk blev først lidt nervøse over at skulle 

spille det, men efterfølgende synes alle det var sjovt, at spille noget nyt. 
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6. Forslag til kommissorium af et bygningsudvalg (Steen) se bilag 
Oplæg til kommissorium godkendes af bestyrelsen og den sendes nu til baneejer til gennemsyn. 

7. Hjælpermatchen 

Steen og Inge har lagt en plan for dagen. Der bestilles biksemad fra vores sponsor Kokken. 

8. Evt. 

Inge spørger om der kan sættes skilte op ved færdsel på stien, for at gøre opmærksom på, at der 

trædes ind på en golfbane — Steen vil tage det op med baneejer. 

Næste møde: Onsdag den 8. december kl. 19.00 ved Sillads 
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