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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 oktober er elektronisk godkendt og lagt på klubbens hjemmeside, blev 
underskrevet af bestyrelsen. 
 

2. Nyt fra formanden 
Mikael berettede om et varslet kloakeftersyn ved banen, som blev gennemført for nylig.                  
Vi afventer evt. tilbagemelding. 
Der iværksættes snarest en vurdering af mulighederne for evt. at forbedre vores EL-aftale i 
klubhuset. Vi vil også, i et forsøg på at spare EL, prøve at tilpasse opvarmningen af huset til at finde 
sted på de mest relevante tidspunkter af døgnet. Muligheden for at reducere brugen af de 
hvidevarer, der har det højeste EL forbrug, vil også blive undersøgt. 
 

3. Gennemgang af opgaver og prioriteringer 
Vi går i gang med planlægning af generalforsamlingen 2. februar 2023. 
 

4. Økonomi / antal medlemmer 
Alle sponsorater for 2022, på nær en enkelt (konkurs) er nu indbetalt til klubben.  
Indtjeningen på matchfee er betydelig større end det budgetterede. Til gengæld har der været et 
fald i de forventede greenfee indtægter, men alt i alt har indtægterne på de to områder været 
højere end forudset.  
Som det hele ser ud på nuværende tidspunkt, forventes et behersket underskud for 2022.  
I forhold til det lagte budget er det især manglende kontingenter og inflationen, der er skyld i 
underskuddet.  
De manglende kontingenter skyldes først og fremmest en mindre tilgang af medlemmer og en 
større afgang, end vi havde håbet på. 
Både inflation og faldende medlemstal bekymrer bestyrelsen i forhold økonomien for 2023. 

STS
Tekstboks
Referatet er digitalt godkendt af bestyrelsen
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 a. Udkast til ny kontrakt med HK Udlejning 
HK Udlejning har foreslået en ændring af kontrakten, således klubben bl.a. overtager flere 
administrative opgaver i forhold til driften af banen. Herunder vil være håndtering af regnskab og 
afregning af diverse fakturaer mv.  
Bestyrelsen arbejder videre med henblik på indgåelse af allonge (tillæg) til eksisterende kontrakt, 
som kommer til at gælde for de resterende to år af den oprindelige kontrakt. 

b. Pristalsregulering fra baneejer 
Der er endnu ikke tilgået input fra baneejeren vedr. emnet. 

c. Kontingentstigning 
På baggrund af den anstrengte økonomiske situation enedes bestyrelsen om en kontingentstigning 
for 2023 på 5 procent for samtlige kontingenter i Hedens Golfklub (undtagen passivt medlemskab). 
Desuden blev diverse priser i klubben justeret, således der fra 1. januar 2023 gælder følgende: 

• Kontingent:                                                                                                                                   
Seniorkontingent kr. 2.350,00, U/25 år kr. 1.450,00, Ynglinge/15-17 årige kr. 1.150,00,                                          
Junior u/15 år kr. 575,00, Distancemedlem kr. 1.4500,00.                                                                         
Evt. Fleks medlemskab kr. 1400,00, Passivt medlemskab kr. 600,00.                                                                                                               

• Bag-skabe:                                                                                                                                                            
Underskab med el kr. 550,00, Underskab kr. 500,00, Overskab kr. 450,00.                                        

• Leje af Golfvogn/bil:                                                                                                                                                              
18 huller kr. 100,00 — 9 huller kr. 50,00.                                                                                                               

• Bolde (automat):                                                                                                                                                
10 kr. pr. kurv.                                                                                                                                    

• Træningslektioner:                                                                                                                                                                
1 lektion 100,00 og 5 lektioner 400,00.                                                                                           
For at opnå rabat, skal beløbet betales inden klippekortet tages i brug.  

• Matchfee:                                                                                                                                                             
Kr.100,00 ved de store matcher og kr. 60,00 ved de almindelige.                                    
Matcher på 9 huller kr. 50,00.     

• Øl/vand/pølser osv.:                                                                                                                                     
Uændret. Øl og vand fortsat kr. 10,00. Pølse m/brød kr. 20,00.                                                           

• Arrangement:                                                                                                                                                          
Leje af hele banen, så den skal lukkes — inkl. Klubhus (kun for medlemmer/sponsorer) –                    
På hverdage: Kr. 4.500,00. Weekender kr. 6.000,00.                                                                                  
Halve dage: Kr. 3000,00.  
Mindre grupper ved 8-15 personer kr.100,00 pr. person.                                                                        
Ved 16 personer eller derover kr. 75,00 pr. person.                                                                                

• Greenfee:                                                                                                                                                            
Uændret. 

150,00 pr. dag, junior U/15 år kr. 50,00 pr. dag, medlemmers gæster kr. 100,00 kr. pr. 
dag.                                                                                                                                                                 

• Leje af udstyr:                                                                                                                                                             
Bag/køller/trolley kr.50,00.  
 

 d. Antal udmeldte medlemmer 
Foreløbig er 15 medlemmer registreret til udmeldelse ved udgangen af 2022. 
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5. Eventuelt 

Bl.a. på baggrund af et ønske fra flere medlemmer indstillede bestyrelsen til turneringsudvalget, at 
der i forbindelse med planlægning og gennemførelse af turneringer i 2023, som udgangspunkt, 
anvendes ”Laveste handicap” som afgørelse ved lige score. 
 

6. Næste møde  
Tirsdag d. 10. januar 2023 hos Steen.  

 

Referent: Poul K. Andersen 




