
Bestyrelsesmøde 

 Hedens Golfklub 
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 17. august 2021 

 

Tilstede: 

Mikael Killerich  _________________________________________ 

Steen Sørensen  _________________________________________ 

Helle Klint   _________________________________________ 

John Klint   _________________________________________ 

Sillads Jepsen  _________________________________________ 

Kurt Kolding   _________________________________________ 

Inge Siig Nielsen  _________________________________________ 

 

1. Underskrift fra referatet fra sidste møde 
Godkendt og underskrevet. 

2. Nyt fra formanden 
DGI har indkaldt til netværksmøde den 26.08.21, hvor vi også har GF, hvorfor vi ikke kan deltage. 

3. Gennemgang af opgaver og prioriteringer 
Deadlines gennemgået. 

4. Generalforsamling den 26. august 2021 
På sidste møde blev der uddelt opgaver mht indkøb af forplejning (Helle og Kurt står for det). Alle 
mødes kl. 17.30. 
 
Mikael kopierer budget og regnskab til uddeling på bordene. Inge vil undersøge, om der skal vises 
coronapas. Såfremt dette er tilfældet, da vil Steen sende info ud pr. mails til medlemmerne. 
Steen sørger for, at Dagsorden offentliggøres på hjemmesiden og laver materiale klar til overheads. 
 
Iver Raun har sagt ja til at være ordstyrer.  

På valg er Mikael Killerich, Steen Sørensen, Inge Siig Nielsen og Kurt Kolding. Kurt Kolding ønsker 
ikke genvalg. 
På valg er 1. suppleant Steen Pudselykke og 2. suppleant Bjarne Skov Pedersen. 
På valg er revisor Iver Raun og Bent Ove Næsted som revisor-suppleant. 

5. Boldautomaten – status 
Steen Sørensen har bekræftet overfor køber, at vi gerne vil købe den, men han har ikke fået nogen 
tilbagemelding. 
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6. Økonomi/antal medlemmer 
Økonomi ser fortsat meget fint ud. Der er p.t. 241 medlemmer. 
Der bevilges en ny driftssikker pumpe med springvand til søen. 
Der skal indkøbes en ny computer til matchudvalget til næste år. 

7. Der er stor efterspørgsel på et Begynderkursus her i efteråret (hvor mange er der – kan vi 
overkomme det ?) 
Der er enighed om, at det er for sent, at få arrangeret et weekendkursus. I stedet vil de blive tilbudt 
et introforløb hen over efteråret. Steen og Inge får lavet et program, som skal sendes ud til de 
personer som har henvendt sig.  

8. Hvor skal de nye golfsæt opbevares og hvordan kan vi ”styre” brugen af dem ? 
Bagene står pt. i bagrum nr. 113. Bagene kan udlejes primært til medlemmers gæster. Inge kan 
kontaktes for leje. Der orienteres herom i næste nyhedsbrev og Inge sørger for, at der kommer et 
skriv op på opslagstavlen i Klubhuset. 

9. Skal vi fortsætte med Lay up på banen ? 
Baneudvalget tager stilling til på deres næste møde, om vi fortsat må Lay up på lavt klippede 
områder og på fairways bunker på hold 3. 

10. Evt. 
Punkt til næste møde: Skal vi fremover droppe annonce vedr. GF til Ugeavisen. 

Der skal følges op på, hvem der har A og B nøgler. Helle har ansvaret for det. 
 
 
 

 

Næste møde: Aftales på generalforsamling den 26. august. 

 

Referent Helle Klint 


