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Bestyrelsesmøde 

Hedens Golfklub 
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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 godkendt og underskrevet. 

2. Nyt fra formanden 

Klubben har fået henvendelser fra bilister på Resenfeldevej, der oplever det problematiske i at 

løsgående får på golfbanen færdes meget tæt på vejen. 

De pågældende bilister er oplyst om, at golfklubben ikke har ejerskab i fårene, og de opfordres i 

stedet til evt. at kontakte politiet. 

Klubben har ikke umiddelbart planer om at gøre noget, men Michael kontakter/informerer ejeren 

om sagen. Også for at forberede ham på evt. klager og politianmeldelse, og håber at dette måske 
kan få ejeren af fårene til at foretage sig noget, der kan holde fårene væk fra banen og vejen. 
Der er allerede godt gang i aktiviteterne på banen. Det er dejligt at se så mange medlemmer 
derude. Baneklargøringen til sæsonen er også i fuld gang, herunder diverse renoveringer. 

3. Gennemgang af opgaver og prioriteringer (status på SØen og  Driving  Range) 
Inge ser på muligheder for tilskud til forskellige tiltag omkring diverse forbedringer og anskaffelser. 
Sprinklerne er renset og vanding af greens er i gang. 
Michael har indsendt regnskab vedr. lokaletilskud. 

Steen har opdateret hjemmesiden. Dette fortsætter løbende, bl.a. på baggrund af input fra øvrige. 

Yderligere promovering og evt. justeringer af klubmesterskab i hulspil blev drøftet. Det ville være 
ønskeligt at fremme interessen for deltagelse i turneringen fremadrettet. Turneringsudvalget ser på 
muligheder og er modtagelig for gode forslag. 
Turneringsudvalget vil fremskaffe kasser til de materialer, der under turneringer/matcher anvendes 

ved konkurrencen nærmest flaget. 

Den nye boldautomat er i gang. Prisen på 10 kr. pr kurv fastholdes. Foreløbig anvendes gamle 
bolde, som er OK. 

Container (gammelt bagrum) bag klubhuset foreslås fjernet. Sagen behandles på næste møde. 
På næste møde behandles også forslag til opbevaring (P-hus) af klubbens golfbil. 
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4. Økonomi/antal medlemmer 

Silllads oplyste, at alle med gyldigt medlemskab nu har betalt kontingent. To medlemmer har fået 

en betalingsaftale. 

Kontingent indtægten er betydeligt lavere end på samme tid sidste år. En del udmeldinger er 
årsagen. Vi har på nuværende tidspunkt  ca.  220 medlemmer. 

En del sponsorindtægter er allerede tilgået. 

Gammel regning fra Norlys og udgifter til boldvasker er betalt. Begge dele fylder godt på de 
budgetterede udgifter. 

Tilmeldingsmulighed til undervisning/lektioner hos træneren bør udvides, således tilmeldingen i 
Proplanner (i golfbox) kan foretages op til tre måneder før tidspunktet for undervisningen. 

5. Begynderkurset/Introforløb status 

På nuværende tidspunkt har i alt fire deltaget i de to første Introforløb. 8 er på nuværende 

tidspunkt tilmeldt begynderkursus/golfkørekort. En enkelt deltager mere forventes. 

Det praktiske forløb vedr. golfkørekort kursus beror hos Mikael, 

6. Status på overbygning til terrassen — Steen 

Beregning og tegninger er modtaget fra Klint Byg — inklusive priser. 
Vi afventer tilbagemelding fra baneejer, før vi kan komme videre. 

7. Status på skur 2 — John 

Baneudvalget foretrækker etablering af huset/skuret på hul 2. 

Der fortsættes med undersøgelse vedr. behov for yderligere godkendelser og de økonomiske 
konsekvenser, inden der tages endelig stilling til fortsættelse af projektet. 

8. Evaluering af arbejdsdagen 

Arbejdsdagen gav et rigtig fint resultat. Stort set alle planlagte opgaver blev udført. 
Som opfølgning gennemføres forsøg med en ny type sand (med dug under) i green bunkeres, bl.a. 
for at forhindre at mange små sten slås op på green, men også for at opnå en forbedring af bunker 
kvaliteten. I første omgang gennemføres forsøget i greenbunkeren foran hul 7. 

9. Evaluering af Åbningsmatchen 

Deltagerantallet var tilfredsstillende og der var en rigtig god stemning under hele aktiviteten. 

10. Hvilke opgaver kunne vi tænke os andre/frivillige kunne tage sig af i klubben 
(udsat fra mødet d. 1. marts. 

Ingen forslag p.t. Vi overvejer fortsat mulighederne. 

11. Evt. 

Ingen emner 

12. Næste møde: 

Onsdag den 1. juni hos Inge. 

Referent: Poul K. Andersen 
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