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Bestyrelsesmøde 

Hedens Golfklub 

Referat fra bestyrelsesmøde den 11.12.18 

Tilstede: 

Mikael Killerich 

Steen Sørensen 

Helle Klint 

John Klint 

Sillads Jepsen 

Knud Jensen 

Kurt Kolding 

1. Underskrift af referatet fra den 20.11.18 

Referatet blev underskrevet og godkendt. 

2. Nyt fra formanden 
Vi er inviteret til fritids- og fællesskabsudvikling den 17.01.19 i Hald Ege fritidscenter. Vi mener ikke 

det har relevans for klubben, hvorfor ingen tilmeldes. 

Den 06.04.19 er der forårsmesse i Alhede Hallen. Mikael melder tilbage, at vi gerne vil deltage. 

3. Gennemgang af opgave- og prioritetslisten 
Listen blev gennemgået. 

Generalforsamling den 07.02.19. Mikael sørger for at det bliver annonceret rettidigt i Ugeavisen 

primo januar og Steen booker Kulturhuset i Grønhøj og sætter det på Hjemmesiden. 

4. Matcher og turneringer 2019 
Matcher for 2019 er nu på plads. Knud laver et udkast over kalender 2019 til bestyrelsen. Efter 
godkendelse skal Steen Pudselykke have besked samt hvilke matcher der skal være morgenkaffe til. 

Kurt sørger for at viderebringe besked til Julius nnhp hvilke matcher der skal være morgenkaffe til. 

5. Økonomi 
Gennemgået. 

6. Ansøgning om midler fra Idrætsrådet i 2019 
Steen har indhentet tilbud til 2 køleskabe, som der er bevilget tilskud til af Viborg Idrætsråd. 

Knud vil undersøge om han kan få en tegning og tilbud over et Tordenhus. Det er baneejer, som 

skal have en byggetilladelse for at vi kan opføre et Tordenhus. 

Knud vil indhente tilbud på Morsø brændeovn, som Steen skal bruge til ansøgning. Baneejer skal 
møde med skorstensfejer torsdag den 13.12.18 for at syne skorstenen. 
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Steen skal have møde med konsulent fra Viborg ldrætsråd den 18.12.18. Prioritet 1. er en miljørigtig 

brændeovn. Prioritet 2 er en varmepumpe. Prioritet 3 er et Tordenhus. Prioritet 4 er nye 

havemøbler. 

7. Velkomstbrev til nye medlemmer 

Gennemgået. Helle sørger for at nye medlemmer får info-brevet. 

8. Indlæg til Alhedeposten 

Udsat. 

9. Ny kontrakt til HK Udlejning 

Der kommer en tilføjelse til kontrakten, da det er besluttet at rough på inderbanen skal slås ned til 

semi-rough, hvilket vil medføre flere slåninger. Mikael og Steen mødes med HK Udlejning for at få 

det sidste helt på plads inden ny kontrakt underskrives. 

10. Ønsker til budget 2019 

Sillads skal have ønsker til budget tilsendt senest fredag den 21.12.18. Sillads laver herefter budget 

2019 klar til på næste møde. 

11. Evt. 

Der bestilles regelbøger. Når bøgerne haves, da sendes besked til de medlemmer som har bestilt 

bogen om hvorledes bøgerne kan afhentes. Helle har ansvar for dette. 

Næste møde: tirsdag den 08.01.19 kl. 19.00 hos Kurt, Holstebrovej Hagebro 290. 
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