
Bestyrelsesmøde 

 Hedens Golfklub 
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 22.02.21 (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 
Der har desværre været svind i køleskabet og der har været uvorne gæster i klubhuset, som fyldte 
lommerne fra køleskabet. Der er sat overvågningskameraer op. 
Der er lavet køkken i klubhuset og indsat opvaskemaskine. Tak til de trofaste frivillige, som har lavet 
det.  

3. Gennemgang af opgaver og prioriteringer (generalforsamling – ny dato) 
Indkøb af Bassinfolie og net til driving range – hvordan er status på det ? Net er bestilt og 
bassinfolie incl. underlag bliver bestilt snarest. Skal måles op igen for at være sikker på korrekt 
størrelse. Evt. undersøges om sprøjtebeton kan bruges i stedet for folie. Baneudvalget får snarest 
styr på det samt får arrangeret en arbejdsdag inden åbningsmatchen/regionsgolf starter. 
 
Fortsat usikkert grundet forsamlingsforbuddet, hvornår vi kan afholde Generalforsamling. 
 
Deadlines er gennemgået. 

4. Økonomi/antal medlemmer 
Der mangler fortsat kontingent betaling fra 25 medlemmer. Pt. er vi 228 medlemmer incl. 
ungdom/passive. 
 

5. Genåbning – er vi klar hvis 
- generalforsamling, hvad gør vi hvis forsamlings forbuddet ikke kommer over 50? Vi bliver nødt til 
at afvente til vi kan afholde det lovmæssigt. Vi må afholde det, såsnart der åbnes op igen, da alle 
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medlemmer skal have mulighed for at komme.  
- Ovenstående også gældende for matcher. Evt. skal vi igen have matcher, som deles over 2 
omgange (formiddag/eftermiddag). 
 
- Match og aktivitetskalender. Matchudvalget har lavet forslag over datoer for matcher i 2021, som 
vi håber at vi kan afholde. Åbningsmatchen er den 10.04.21. Vi må se tiden an og se om det kan 
lade sig gøre. Match kalenderen skal offentligt gøres for medlemmerne på hjemmesiden og pr mail. 
Datoerne er selvfølgelig med forbehold for COVID-19 situationen. Inge sender kalenderen ud til 
bestyrelsen til godkendelse inden den sendes ud til medlemmerne. 
 
- Introforløb for eventuelt golfkørekort (træningsfaciliteter, måtter, bolde). Vi forventer, at 
golfkørekort kurset kan gennemføres i weekenden 24. – 25. april. Vi har fundet et medlem, som har 
lovet at hjælpe Steen og Inge med introforløbet for evt. nye medlemmer. 
 
Nye måtter er indkøbt (fra tilskud fra fondeansøgning) og nye driving range bolde er bestilt, men 
der er her desværre en lang ventetid for levering. De nye bolde bliver sponseret af Philbert 
Entreprise. Tusinde tak til vores sponsor Simon Philbert. 

6. Evt. 
I år har vi tilmeldt et seniorhold og et veteran hold i Regionsgolf. 
Greenfee aftaler skal sættes i gang. Vi tilbyder ½ greenfee i Hedens Golfklub. Steen har lavet en 
oversigt i dropbox over klubber som vi skal kontakte. 

7. Næste møde:  
Telefonmøde tirsdag den 23. marts 2021 kl. 19.00. 

 

 

Referent Helle Klint 
 

 




