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Bestyrelsesmøde 

Hedens Golfklub 

Referat fra bestyrelsesmøde den 03.06.19 

Tilstede: 

Mikael Killerich 

Steen SØrensen 

Helle Klint 

John Klint 

Inge Siig Nielsen 

Fraværende: 

Kurt Kolding 

Sillads Jepsen 
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1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmØde 

Gennemgået og underskrevet. 

2. Nyt fra formanden 

Mikael har haft kontakt til MacY. Der afventes svar fra MacY ang. en smagning i efteråret. 

Der er stor tilfredshed med de nye udslagssteder, som er blevet rettet op og lagt rullegræs på. 
Aktivitets tilskud er modtaget fra kommunen for spillere under 25 år. 

3. Gennemgang af arbejdsopgaver — herunder fungerer vandingen tilfredsstillende 
Arbejdsopgaver gennemgået. 

Der er bestilt noget nyt ved smeden, så hul 2 også fungere. Det mangler stadig at blive justeret, 
således det kan kØre automatisk inden 01.07.19. John Klint har ansvaret. Der sættes en seddel op i 

klubhuset, at John Klint eller Kim Klint kan kontaktes, såfremt der går noget galt med vandingen. 

4. Medlemstallet/sponsorer/økonomi 

P.t. 229 medlemmer. Der er stadig nogle få sponsorer, som mangler at betale. Sponsorudvalget er 
på sagen. Økonomien ser fortsat god ud. Indtægter fra puttekonkurrencerne går ubeskåret til nye 
havemøbler og stakit. 

5. Nyt om ansøgningen for opstilling af tordenhuse, samt færdiggørelse af tordenhuse 
Der arbejdes fortsat på sagen. 

6. Mulighed for tilskudssøgning hos DIF og DGI 
Inge vil prøve at undersøge flere muligheder og prøve at få lavet et koncept/et udspil til næste 
bestyrelsesmøde. 
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Forslag: 3 måneders golf med kørekort. Hvordan får vi flere ungdomsspillere ? Kontakt til skolen 

eller ungdomsskolen. Golf i samarbejde med sundhedssatelitten i Karup/Stoholm. Invitere +60 fra 

Frederiks ud i klubben. 

7. Bestilling af nye scorekort — hvilke sponsorer skal der på — lokalregler ? 

Kim Klint undersøger priser for bestilling af nye scorekort til både 9 og 18 huller samt bestiller 1500 

af hver samt 1000 blanke til matcher. Sponsorudvalget har styr på hvilke sponsorer der skal på samt 

lokalregler. 

Oplæg på banen udvides indtil videre, så længe det er muligt ifølge DGU. 

Helle Klint sørger for der laves ny  info  til opslagstavlen. 

8. Evt. 

Havemøblerne skal males. Steen Sørensen vil prøve at kontakte en, som vil male møblerne. 

Næste møde: Mandag den 5. august 2019 kl. 19.00 hos Inge. 

Referent Helle Klint 
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