
'''7 '
I 
 /t  

~~~~•~~  {  - 

ffridrris 	 Federis 

BestyrelsesmØde 

Hedens Golfklub 

Referat fra bestyrelsesmøde den 1. marts 2022 

Tilstede: 

Mikael Killerich 

Steen Sørensen 

Inge Siig Nielsen 

John Klint 

Sillads Jepsen 

Claus Nielsen 

Poul K. Andersen 

Helle Klint (deltog som observatør) 

1. Underskrift af referatet fra sidste møde 

Referatet godkendt og underskrevet. 

2. Nyt fra formanden 

Veterantræf 2022 forventes gennemført lørdag d. 6. august. 

Stadig problemer med skader hos naboer forårsaget af bolde fra  driving  range. 
Problemet skal løses. 

Der er Golfens Dag d. 24. april. Hedens  Golfklub  deltager ikke, bl.a. fordi der allerede ugen efter 
gennemføres kursus til Golfkørekort. 

3. Konstituering af ny bestyrelse 

Den nye bestyrelse konstituerede sig således: 

Formand: Mikael Killerich 

Næstformand: Steen Sørensen 

Sekretær: Poul K. Andersen 

Kasserer: Sillads Jepsen 

Bestyrelsesmedlem: Claus Nielsen 

Bestyrelsesmedlem: Inge Siig Nielsen 

Bestyrelsesmedlem: John Klint 

4. Fordeling af opgaver tilde enkelte bestyrelsesmedlemmer 

Tidligere sekretær opgaver blev fordelt til ny sekretær og øvrige bestyrelsesmedlemmer. 
Opgavelister i dropbox opdateres i samarbejde mellem Steen og de enkelte bestyrelses- og 
udvalgsmedlemmer. 
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Bestyrelsesmøde 

Hedens Golfklub 

5. 	Gennemgang af opgaver og prioriteringer 
Opgaver og deadlines gennemgået. 
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6. økonomi 

Pr. 28. februar udestår manglende kontingent betaling fra 26 hidtidige medlemmer, selv om der er 
udsendt rykkere. 

Kassereren følger op på problemet. 

7. Evaluering af Generalforsamlingen 

Gennemført jf. dagsorden. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev godkendt. 

8. Aktivitetskalender — Der skal afholdes veterantræf første lørdag i august 

Sponsordag fastsættes til lørdag d. 17. september. 

Træningslektioner gennemføres mandagene d. 16. maj, 30. maj og 13. juni. 
Datoer og information fremgår af opslaget på hjemmesiden. 

Tilmelding sker via  mail  til Sillads. 

9. Plan for skur 2 —John 

John arbejder videre med undersøgelse af mulighed for opførelse af skur 2. 

10. Plan for terrasse ved bagrum — Steen 

Steen undersøger muligheder for opførelse af overdækket terrasse/halvtag ved bagrum. 

11. Ajourføring af hjemmesiden 

Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer sender input til Steen. 

12. Introkursus til begyndergolf — Status Inge/Steen 

I øjeblikket er der to tilmeldte til det gratis introforløb til golf (golfkørekort) i april. 

Pris for golfkørekortet fastholdes på samme beløb som for 2021. 

Afholdelse af begynderkursus/erhvervelse af golfkørekort 30. april og 1. maj annonceres på 

hjemmesiden og på Facebook. 

Tilmeldinger til golfkørekort tilgår sekretæren og registreres på liste i dropbox. 

13. Hvilke opgaver kunne vi tænke os, at andre kan tage sig af / have ansvar for. Hvordan får vi flere 

frivillige nye hjælpere? 

Punktet udsættes til næste møde. 

14. Evt. 

Ingen emner under dette punkt. 

Næste møde: Tirsdag den 29. marts 2022 kl. 19:00 hos Claus. 

Referent: Poul K. Andersen 
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