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r,  Bestyrelsesmøde 

Hedens Golfklub 

Referat fra bestyrelsesmøde den 11.05.20 

Tilstede: 

Mikael Killerich 

Steen Sørensen 

Helle Klint 

John Klint 

Sillads Jepsen 

Kurt Kolding 

Inge Siig Nielsen 

  

  

  

1. Nyt fra formanden 

Der er stor aktivitet på banen og medlemmerne nyder, at der er åbnet mere op. 

De har været gode til at overholde restriktionerne, men der har været et par episoder, men det er 

der blevet rettet ind på. 

Vi oplever kontakt fra flere green  fee  spillere. 

2. Gennemgang af opgaver og prioriteringer 
Deadlines blev gennemgået og fulgt op på. 

3. Protræning 

Protræning kører som aftalt i juni. 

4. Begynderkursus/golfkørekort køreplan 

Golfkørekort afholdes den 16. —17. maj. Der er 5 personer tilmeldt kurset. 

Steen Høgsholt står for teori undervisningen. 

Tobias står for den praktiske undervisning. 

Inge står for forplejning til morgenkaffen. Kurt hjælper Inge med serveringen. 
Mødetid kl. 08.30 for deltagerne. Undervisning starter kl. 09.00. Kurt og Inge mødes kl. 08.00. 
Inge bestiller og afhenter endvidere sandwich til frokost. 

Kurt sørger for at der er øl, sodavand og vand. 
Klubhuset skal rengøres til dagen. Inge vil prøve at finde nogle personer, som tager sig af det. 
Mikael finder hjælpere til spil på banen. 

Mikael undersøger om der skal bestilles nye golfbøger eller om vi kan bruge de bøger vi har. 
Steen sender program ud til de tilmeldte. 

Mikael sørger for at skrive ind i dropbox, når de tilmeldte har bestået teorien. 

Mikael finder ud af, hvem der hjælper til med de efterfølgende kaninmatcher. 
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5. Åbningsmatch, kan vi gøre det på en anden måde, og afholde den i maj ? 

Der er fortsat forsamlingsforbud over 10 personer, hvorfor det ikke er muligt at afholde matchen 

normalt under de nuværende vilkår. 

Steen Sørensen foreslår, at vi afholder matchen op til 72 personer, men at der er 36 deltagere der 

starter ud på forskellige tidspunkter, således at når de første 36 personer er færdige, da starter det 

sidste hold ud. Det første hold skal være kørt hjem inden hold 2 kommer ind. Herefter vil der blive 

sendt sms ud til de folk, som har vundet en præmie og det vil også komme på hjemmesiden og i 

golfbox. 

Mikael har et forslag over at matchen kan afholdes over 2 dage. 

Mikael ringer til Politiet for at høre om vi må være 36 personer fordelt rundt om Klubhuset på de 3 

terrasser på samme tidspunkt. Der er forslag om at Åbningsmatchen afholdes mandag den 1. juni 

(2. pinsedag). 

Hvis der er grønt lys fra Politiet, så vil Steen Sørensen kontakte baneejer Henning  Filbert  og høre 

om han også er med på ideen, således at matchen kan meldes ud til medlemmerne. 

6. Banen/vanding er der noget der skal gøres 

Steen Sørensen vil høre baneejer Henning  Filbert  om han vil lave en aftale med kommunen, om at 

klubben kan få lov til at pumpe mere vand op end aftalt, da der kun p.t. må pumpes 1000 m3. Der 

vil være behov for op til 10 x så meget. 10.000 m3. 

Der er indkøbt en ny ventil, som snarest bliver sat op (forventet det bliver torsdag den 14.05.20). 

Greens ser p.t. ikke pæne ud, da det gror i pletter med forskellige længder. Kim har snakket med en 

græsekspert, som mener det kan være kulde. Klipperen er nu sat ned, hvilket nu selvfølgelig gør at 
de ser pænere ud. Greens vil endvidere i denne uge blive priklet og  vertical  skåret, for at se om det 

kan hjælpe. 

7. Restriktioner/COVID-19 —åbning af klubhus, køleskab 

Mikael vil høre Politiet, om der er noget til hinder for, at Klubhuset kan åbnes op igen fra mandag 

den 18.05.20, dog fortsat kun max 10 personer i klubhuset og med 1 meters afstand mellem hver 

person. Der skal stå sprit ved køleskabet, som skal benyttes, hvis man åbner køleskabet, således at 

der kan sælges Øl/vand igen. 

Det er folks eget ansvar, at restriktionerne bliver overholdt. Hvis folk ved gentagne overskridelser, 

ved de restriktioner som bestyrelsen har påtalt, ikke bliver overholdt, da vil det blive overvejet om 

banen eller klubhuset skal lukkes igen, hvis Politiet giver grønt lys for at det kan åbnes igen. 

8. Tordenhus 

Der er fortsat ingen plan for, hvornår arbejdet går i gang. Punktet drøftes i Baneudvalget og 
udskydes indtil videre. 

9. Kan vi ændre vores langdistancemedlemsskab til Skive modellen ? (ingen afstandskrav, men man 

skal have en anden hovedklub) 

Vi skal have sat nogle gyldige regler op først inden stillingtagen hertil. Til næste møde vil Steen 
komme med et forslag til hvad der kan gøres af muligheder for Hedens Golfklub. 
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10. Evt. 

Mikael foreslår, at det næste bestyrelsesmøde bliver et fysisk møde. Alle er enige. Hvis man føler 

sig lidt syg eller er utryg ved det, kan man deltage telefonisk. 

Inge har deltaget i møde ang. ansøgninger om  Corona  støtte for mistede indkomster. Bla. at der 
ikke kunne afholdes forårsmesse og matcher. Inge vil prøve at gå videre med det. 

Sponsor Lars Trier fra bageren i Frederiks, vil gerne  sponsere  præmier til en ny  Corona  match, som 
løber over en uge. Inge vil prøve at finde en ny uge, hvor vi spiller en ny omgang  Corona  match med 
præmier fra vores sponsor. 

Kurt vil sørge for, at de bedste af træmøblerne bliver sat ud til  tee-stederne. 

Næste møde: Tirsdag den 9. juni hos Helle. 

Referent Helle Klint 
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