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Tilstede: 

Mikael Killerich  _________________________________________ 

Steen Sørensen  _________________________________________ 

Inge Siig Nielsen  _________________________________________ 

John Klint   _________________________________________ 

Sillads Jepsen  _________________________________________ 

Claus Nielsen  _________________________________________ 

Poul K. Andersen   _________________________________________ 

 

1. Underskrift af referatet fra sidste møde 
Referatet, der i juni er elektronisk godkendt og lagt på klubbens hjemmeside, blev underskrevet af 
bestyrelsen. 
 

2. Nyt fra formanden 
Der har været besøg i klubben af en gæstespiller fra Sønderborg. Han er i færd med at gennemføre 
et forsøg på at spille alle baner i Danmark. Efter at have spillet hos os udtrykte han stor begejstring 
for banen, selv om han også mente den har stor sværhedsgrad.  
Hans positive bedømmelse af banen ses som en stor ros til greenkeeperen og alle klubbens frivillige 
hjælpere, som gør en stor indsats for at holde banen i god stand. 
Formanden lagde vægt på, at der hurtigst muligt skal kigges på, hvordan vi forsikringsmæssigt er 
dækket i tilfælde af evt. tilskadekomst ved frivilligt arbejde på banen. Mikael og Sillads varetager 
opgaven.                                                                                                                                                                
Det kan konstateres, at banen i øjeblikket står flot. Vandingen har hidtil kunnet forhindre den 
værste udtørring.     

3. Gennemgang af opgaver og prioriteringer - 
(status Driving Range) – (Sponsoropdateringer).                                                                                                                                                       
Der skal iværksættes gravering af pokaler i forbindelse med de kommende klubmesterskaber.    
Inger styrer opgaven.  
Desværre var der fejl vedr. sponsorerne i det senest udsendte Nyhedsbrev. Dette skal meget gerne 
undgås. En opdatering følger snarest fra Sponsorudvalget, der også optimerer proceduren vedr. 
registrering af sponsorer. 
Vedr. status for Driving Range: Der vil i løbet af kort tid være mulighed for, at medlemmer og 
gæster igen kan slå bolde ud fra en midlertidig Driving Range. Baneudvalget og bestyrelsen er i 
gang med at lave aftaler samt planlægge og igangsætte etableringsarbejdet. Den midlertidige 
Driving Range placeres på det stykke jord, der ligger parallelt med fairway på hul 6 (på modsatte 
side af vejen langs hul 6).                                                                                                                                    
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Det er også planen, at den nye stationære Driving Range skal placeres her. Men da dette kræver en 
længerevarende planlægning og en ret omfattende etableringsproces, har man valgt denne 
midlertidige løsning af hensyn til medlemmernes trænings muligheder. 
Etableringen af endelig Driving Range skal koordineres med baneejeren og forsøges iværksat 
hurtigst muligt. 
Endvidere vil der blive arbejdet på at anlægge et område med forbedrede muligheder for at træne 
indspil og bunkerspil mv. på dele af den gamle Driving Range. 
 

4. Økonomi/antal medlemmer 
Ingen særlige bemærkninger til økonomi og antal medlemmer. Der venter diverse udgifter i den 
kommende tid, men økonomien ser fornuftig ud. 
Det generelle budget er dog stadig belastet af de øgede udgifter til bl.a. strøm, ligesom der indtil nu 
ikke er tilgået det forventede antal nye medlemmer. 
 

5. Match Evalueringer siden sidst 
De månedlige Ecco matcher (torsdag aften) er meget populære og har et rigtig fint antal deltagere. 
Ikke mindst er der kæmpe ros til den forplejning/menu, der indgår som en del af disse matcher.  
Ved den store HK-udlejningsmatch i juni havde arrangører/sponsorer skabt helt overvældende 
forhold for deltagerne og for klubben. Med de rammer der var lagt for gennemførelsen, blev der 
genereret en stor økonomisk støtte til klubben, ligesom det blev en herlig oplevelse for 
deltagerne.                                                                                                                                               
Sportsligt blev det også en rigtig fin dag med god golf og hygge på banen.                                              
Der kunne dog godt ønskes endnu flere deltagere til matcher af denne kaliber.  
                                                                                                                                          

6. Container (gammelt bagrum) bag klubhuset - Baneudvalget 
Containeren forsøges solgt via opslag på Facebook. 
 

7. P-hus til vores Golfbil - Status v. John 
Nye forslag er tilgået vedr. opførelse af et halvtag, hvor boldautomaten nu er placeret. 
Der er allerede i forvejen anlagt fliser. Der arbejdes videre med dette forslag. 
 

8. Status på skur 2 – Skal vi have den sat til salg? 
Skuret ønskes opstillet som læskur ved den midlertidige Driving Range. 
Der iværksættes ansøgning om tilladelse til opstilling. 
 

9. Status vedr. overbygning af Terrassen - Steen 
Projektet for overbygning af terrassen er stillet i bero indtil sagen om Driving Range er helt afklaret.  
 

10. Evaluering af Veterantræf 
Der er kun godt at sige omkring oplevelsen med udlån af golfbane mv. til Veterantræf 6. august.   
”De frivillige i Grønhøj” fortjener ros for at sørge for god behandling af bane og faciliteter, ligesom 
oprydning mv. var helt i top.  
 

11. Open by Night fredag 12 august – skal klubben deltage? 
Vi deltager ikke i år, men bestyrelsen vil arbejde på et koncept til præsentation og promovering af 
klubben ved evt. invitation til kommende aktiviteter og events af denne karakter. 
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12. Hvordan skal klubmesterskaberne afvikles? - Inge 

Klubmesterskabet forventes som udgangspunkt afviklet efter samme koncept som tidligere år. 
Der spilles i 4 rækker, Herrer, Herrer o/64, Damer, Damer o/64. Der spilles slagspil uden handicap. 
Ud over disse rækker er der mulighed for at deltage i en netto-række. Denne spilles som slagspil med fuldt 
handicap. Præmietagere i de fire ordinære rækker kan ikke modtage præmie i denne række. 
Bestyrelsen indstiller til Turneringsudvalget, at der i runden om lørdagen så vidt muligt 
sammensættes hold således, at deltagerne går i bold med spillere fra egen række.  
Om søndagen er princippet det samme, men her skal det vedr. ”førerboldene” organiseres således, 
at Damer går sidst ud, Herrer næstsidst, Damer o/64 tredjesidst og Herrer o/64 fjerdesidst. 
   

13. Eventuelt. 
Det er aftalt, at indkøb af nye sprinklere iværksættes jf. aftale med greenkeeperen. 
Turneringsudvalget har henvendt sig til Karup Å Golfklub vedr. promovering af Slaget om Heden, 
idet der på nuværende tidspunkt kun er meget få tilmeldinger fra Karup. 
Der er indgået aftale med Handelsbanken vedr. indkøb af gevinster til denne match. 

  
14. Næste møde: 

Mandag den 12. september kl. 19:00 hos Mikael. 
 

 

Referent: Poul K. Andersen 

 

 




