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Bestyrelsesmøde 

Hedens Golfklub 

Referat fra bestyrelsesmøde den 

lnl' fk.lt4~  

Afbud: Kurt Kolding 

1. Underskrift af tidligere referater 

Godkendt og underskrevet. 

2. Nyt fra formanden 

Intet nyt. 

3. Gennemgang af opgaver og prioriteringer 
Opgaver med deadlines gennemgået. Der kommer ny styring på vandingsanlægget og der er 
udskiftet en del pop-upper, idet de fleste var gået i stykker. Det skal undersøges, om vi må få en 

tilladelse til at pumpe mere vand op. 

4. Kan vi ændre langdistancemedlemsskab til Skive modellen? (ingen afstandskrav men man skal 

have en anden hovedklub). Opfølgning fra sidst. 

Vi udsætter punktet til november. Kommende års medlemstyper til 2021. 

5. Evt. ophævelse af vores  Corona  forbehold på banen — dog ikke noget der strider mod 

sundhedsstyrelsens/regeringens påbud. 

Alle  Corona  restriktioner ophæves. Dog skal sundhedsstyrelsen retningslinjer/anbefalinger 

overholdes. 

6. Kan vi flytte nogle af efterårsmatcherne (ikke sponsormatcher) frem, så vi kan afholde dem inden 

for de rammer der er muligt? Derved frigør vi datoer til afholdelse af sponsormatcher, hvis der 

kommer yderligere lempelser af vilkårerne for afholdelse af matcher. 

Åbningsmatchen bliver lørdag den 20.06.20. Inge sørger for, at der snarest kommer en ny 
opdateret kalender ud til alle medlemmer. 
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7. Evaluering af begynderkurset 
En god weekend. Både teori, praktisk træning og forplejning var helt i top. Desværre var der kun 5 
tilmeldte. 

8. Evt. 
Vi mangler en person til rengøring af Klubhuset, da Anni ikke længere har tid til opgaven. Inge vil 
prøve at høre fredagsholdet og dameholdet, om der kunne være en eller flere interesserede. 

John vil følge op på bunker hold, for at høre om vi kan få det op at køre igen eller der skal findes 

andre personer. 

Næste mØde: Mandag den 10.08.20 kl. 19.00 hos John Klint 

Referent Helle Klint 
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