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Bestyrelsesmøde 

goifk.tul, 
Hedens Golfklub 

(kifk.11417 

Tilstede: 

Mikael Kiilerich 

Steen Sørensen 

Helle Klint 

John Klint 

Sillads Jepsen 

Knud Jensen 

Kurt Colding 

Dagsorden 09-10-17 

1.) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 
2.) Nyt fra Formanden 

Der har været en tagskade på nabohuset til 
drivingrangen. Vores kollektive golfforsikring dækker 

udgifter i forbindelse med dette. Det sker kun fordi 
skadevolderes identitet. Kendte man personen, var det 
dennes ansvarsforsikring der skulle dække. 
Vi har desværre haf indbrud i klubhuset, hvor 
drikkeautomaten blev ødelagt. Dertil kommer et 
mindre beløb fra Greenfee boksen. 

3.) Nyt fra Udvalgene 
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Bestyrelsesmøde 
Hedens Golfklub 

(,)Qtfk.ltdi, (jolik.11.41,  

Der forberedes to arbejdsdage til næste sæson — 
datoerne kommer senere. 
Det blev debatteres om vejen på hul 2 skal flyttes. Der 
skal laves en økonomisk oversigt for dette. 
Hvis der er økonom til det, skal der etableres vand på 

de sidste 3 greens i 2018. 
Kontrakten med HK-udlejning skal fornyes pr. 1/4 — 
2018. 
HK-udlejning kommer hurtigst muligt med et oplæg til 
Steen og Mikael. 
Kurt meddelte at Svend Pedersen ønsker at udtræde af 
sponsorudvalget fra næste sæson. 

4.) Opdatering/overblik over økonomien. 

Nøgletallene for budgettet ser pt ud til at holde for 
året, hvis der ikke kommer uforudsete udgifter. 

5.) Indberetning af Hole in One til DGU 
Vi mener i klubben, at det vil være en god ide at gøre 
det til en tradition. Vi mangler dog en til at udføre det. 

6.) Genetablering af vaskeplads til golfvogne 
Klubben forsøger at få det etableret til den nye sæson i 
forbindelse med en arbejdsdag. 
Vi får hurtigst muligt fat på flere "sko" rensere. 

7.) Vedligeholdelse af bunkers. 
Da det første møde blev aflyst af "åbenbare" årsager, 
indkaldes der til et nyt møde først i sæson 2018. 

8.) Evaluering Philbert Enterprise match søndag d. 13/8 



Ife4,e;15 

Bestyrelsesmøde 
Hedens Golfklub 

( oifk.1147 Cilvipit 

En god dag for klubben med stor deltagelse af 

medlemmer. 

Endnu en gang stor tak til Philbert Entreprise for de 

flotte gaver. 

9.) Eventuelt 

Husk tilmelding til hjælpermatchen — alle der på en 

eller anden måde har givet en hånd med i klubben er 

velkommen, 

Steen H. vil til næste sæson afholde et regelmøde for 

medlemmerne. 

Klubben forsøger at entrere med på protræneren på 

samme niveau og koncept som indeværende år. 

Mikael Kontakter Tobias angående ovenstående. 

Begynderkurset forsøges planlagt i weekenden 24/25 

marts eller 7/8 april 2018. 

(Næste møde) Hos Mikael d. 27/11 kl. 19.00 
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