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Bestyrelsesmøde 

Hedens Golfklub 

Referat fra bestyrelsesmøde den 02.09.19 

Tilstede: 

Mikael Killerich 

Steen Sørensen 

Helle Klint 

John Klint 

Sillads Jepsen 

Kurt Kolding 

Inge Siig Nielsen 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Referatet gennemgået og underskrevet. 

2. Nyt fra formanden 

Der skal røgtestes for rotter. 
Tobias fra Tange golfklub skal bookes til begynderweekend for golfkørekort kursus den 3. weekend 
i maj (16. —17.05.20). 

3. Gennemgang af arbejdsopgaver 

Gennemgået. 

4. Medlemstallet/sponsorer/økonomi 
236 medlemmer (incl. ungdom og passive medlemmer). Alle sponsorer skulle nu være helt på 

plads. Vi har underskud i forhold til budgettet, men kommer ud med et positivt resultat på 

bankbeholdningen. 

5. Planlægning af sponsordag 
Kurt sørger for kaffe, mad og drikkevarer. Inge sørger for dessert. Kurt, Kim og John vil arrangere 
aktivitet på banen. 

6. Nyt om ansøgningen for opstilling af tordenhuse, samt færdiggørelse af tordenhuse 
Steen har rykket kommunen, men der  mangles  stadig svar på ansøgningen, hvorfor vi ikke kan 
komme videre med færdiggørelsen. 

7. Gin/Rom/Whiskysmagning (pris, tidspunkt, annoncering, tilmelding) 
Den 15.11.19  ca.  kl. 17.00 er der gin/rom/whiskysmagning hos MacY. Inge har undersøgt pris for en 
lille forplejning (tapas). Pris i alt for deltagelse i arrangementet vil blive 275,00 incl. let forplejning. 
Overskuddet går ubeskåret til klubben. Betaling er bindende og skal være registreret ved tilmelding 
senest 01.11.19 med  mail  til Steen plus mobilpay eller bankoverførsel med teksten: navn/e + MacY. 
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Sillads vil registrere betalingerne. Michael har ansvar for at arrangementet snarest bliver 

offentliggjort med opslag i klubhuset og med  mail  til medlemmerne. 

8. Evaluering af Slaget på Heden 

Det gik rigtig godt. Det kørte rigtig godt med at alle spillere spillede samtidig på samme bane. Det 
gav en rigtig god stemning. Inge vil lave en dagsorden og indkalde Karup til et evalueringsmøde. 
Herfra vil Steen Pudselykke, Mikael og Inge deltage. 

9. Evt. 

Helle sørger for, at der sættes nye sedler op ved green-fee  bogen og på køleskabet, da der ved 
mobilpay skal oplyses hvad der er betalt for. 

Steen orienterede om, at ansøgningen til tilskud fra Idrætsrådet til f.eks. varmepumpe/brændeovn 

er blevet udsat grundet kommunens budget. 

Klubmesterskab. Der er ikke for mange tilmeldte. Vi skal måske have evalueret, om vi fremover skal 

afholde det anderledes for at få flere med. Gode ideer modtages gerne. 

Næste møde: tirsdag den 08.10.19 ved Kurt. 

Referent Helle Klint 
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