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Tilstede: 

Mikael Killerich 

Steen Sørensen 

Helle Klint 

John Klint 

Sillads Jepsen 

Kurt Kolding 

Inge Siig Nielsen 
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1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Referatet gennemgået og underskrevet 

2. Nyt fra formanden 

Der skal arrangeres et møde med De Frivillige inden ultimo oktober. 

3. Gennemgang af arbejdsopgaver 

Alle opgaver med deadlines gennemgået. 

4. Medlemstallet/sponsorer/Økonomi 

236 medlemmer (incl. ungdom og passive spillere). Økonomien ser fortsat sund ud. Der bliver taget 

stikprøver i køb af øl/vand/vin fra køleskabet. Det ser fornuftig ud. 

5. Evaluering af sponsordag 

Det var en god dag med tilfredse sponsorer. Fantastisk mad fra Stoholm Slagter og hjemmelavet 
dessert af Inge. 

6. Nyt om ansøgningen for opstilling af tordenhuse, samt færdiggørelse af tordenhuse 
Intet nyt. 

7. Gin/Rom/Whiskysmagning (status på tilmeldinger) 

Der er p.t. ikke mange tilmeldte. Sidste tilmelding er 01.11.19. Vi skal alle gøre en indsats for at få 

flere med. 

8. Opsigelse af allong til HK kontrakten (se bilag) 

Det drøftes på næste bestyrelsesmøde, hvor meget græs vi gerne vil have ekstra slået i 2020, 

såfremt økonomien kan klare det. 
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9. Evaluering af Slaget på Heden 

Det har været umuligt, at finde en dato for evalueringsmøde med Karup Å Golfklub og 

Handelsbanken, hvor alle kan. Det aftales derfor, at vi i stedet forsøger at afholde et møde inden 

matchen i 2020, som skal afholdes af Hedens Golfklub. 

10. Klubmesterskab Der var ikke for mange tilmeldte. Kan det afvikles på en anden måde? 

Vi ønsker en debat på generalforsamlingen mhp gode forslag både til Klubmesterskab og Hulspil. 
Spørgeskema til medlemmer kunne også være en god ide, da der generelt ikke har været mange 
tilmeldte til matcher i år. Steen Sørensen vil prøve at arbejde på dette. 

11. Evt 

Vi skal have fundet nye folk til HCP regulering af scorekort, som bliver afleveret i klubhuset, da 

Herdis og Niels Erik Larsen stopper ved sæsonens udgang. 

Hjælpermatch: Steen Sørensen vil bestille maden. Kurt sørger for drikkevarer og borddækning til ta-

sely bord. Inge sørger for præmier. Antal præmier afhænger af antal tilmeldte.  Pt.  er der ikke 

mange tilmeldte. 

Næste møde tirsdag den 19.11.19 kl. 19.00 hos Mikael 

Referent Helle Klint 
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