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Bestyrelsesmøde 

Hedens Golfklub 
, 	 jvl.rit.l cih  

Referat fra bestyrelsesmøde den 05.08.19 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Gennemgået og underskrevet. 

2. Nyt fra formanden 
Fredag den 15.11.19 er der aftalt Whisky/gin smagning hos MacY. Arrangementet vil blive drøftet 
på næste møde og inden da vil Michael kontakte MacY og Inge Nielsen vil kontakte Dagli Brugsen 
for et godt tilbud for en "lille forplejning". Det skal undersøges hvordan tilmelding og betaling skal 
foregå samt pris herfor. 

3. Gennemgang af arbejdsopgaver 

Gennemgået. 

4. Medlemstallet/sponsorer/økonomi 
P.t. 233 medlemmer. Sponsorindtægter og udgifter hænger sammen med budgettet. Sillads vil til 
næste møde prøve at få et overblik over hvordan økonomien vil se ud for resten af året. 

5. Nyt om ansøgningen for opstilling af tordenhuse, samt færdiggørelse af tordenhuse 
Byggeansøgning er indsendt til Viborg Kommune. Viborg Kommune har svaret tilbage, at de 
mangler svar på en del oplysninger og Steen vil kontakte kommunen, da det de mangler svar på er 
medsendt. Steen arbejder videre på sagen. 

6. Mulighed for tilskudssøgning hos DIF og DGI 
Inge får fuldt ansvar og arbejder videre med sagen. Grundet sommerferie har det været svært at få 

fat i evt. samarbejdspartnere, hvorfor vi først satser på at søge om et tilskud i 2020. 
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7. Slaget på Heden v/Inge 

Inge og Steen Pudselykke vil indkalde Karup Å Golfklub til et evalueringsmøde efter matchen samt 

lave aftale om, at der fremadrettet holdes møde i maj måned, således matchen bliver planlagt og 

dato aftalt. Vi foreslår, at den afholdende klub er ansvarlig for at indkalde til mødet. 

8. Evt. 

Nye green-fee  kuverter er bestilt. 
Veterantræf — De frivillige skal indkaldes til et møde for retningslinjer fremover. Michael sørger at 

indkalde til et snarligt møde. 
Punkt til næste møde: Hvem er ansvarlig for oprydning efter matcher 

Kurt skal til næste møde undersøge hvordan vi kommer af med madaffald i samme container. 

Kurt har ansvar for, at der sendes indbydelser ud til sponsorer til sponsordag den 14.09.19. 

Indbydelserne skal sendes ud senest medio august. På næste bestyrelsesmøde aftales den videre 

planlægning 

Næste møde afholdes mandag den 02.09.19 kl. 19.00 hos John Klint 

Referent Helle Klint 
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