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Bestyrelsesmøde 
Hedens Golfklub 

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.11.19 

lolf'klw~  

Tilstede: 

Mikael Killerich 

Steen SØrensen 

Helle Klint 

John Klint 

Sillads Jepsen 

Kurt Kolding 

Afbud: 

Inge Siig Nielsen 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Gennemgået og underskrevet. 

2. Nyt fra formanden 

Whisky smagning hos MacY, blev desværre aflyst grundet for få tilmeldte. 
Vi har haft besøg af rotter igen og der er sat fælder op af Viborg Kommune. 
Der er møde med de Frivillige i GrØnhØj onsdag den 27.11.19. 

3. Budget/Økonomi 2020 

Bestyrelsen beslutter, at ud fra de udgifter der kommer i år 2020, da vil kontingent stige med 5% 

samt bagrum vil stige med 50 kr. 	 `- 

4. Nyt om ansøgningen for opstilling af tordenhuse, samt færdiggørelse af tordenhuse 
Viborg Kommune har nu sat i høring om naboer har væsentlige bemærkninger til placering af 
tordenhusene. Der afventes en snarlig godkendelse fra kommunen. 

5. Opsigelse af allong til HK kontrakten / ny kontrakt? 
Det drøftes på bestyrelsesmødet, hvor meget græs vi gerne vil have ekstra slået i 2020, såfremt 

Økonomien kan klare det. 

Baneudvalget vil komme med et nyt oplæg til hvad der ønskes klippet. 

Bestyrelsen opfordrer Baneudvalget til, at der kun bliver slået på de steder der bliver aftalt, for at 

undgå yderligere omkostninger. 
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Hedens Golfklub 

6. Evaluering af hjælpermatchen 

Der var kun  ca.  21 tilmeldte. Det var en hyggelig dag med det traditionelle biksemad og spejlæg. 

7. Generalforsamlingen 

Generalforsamling afholdes torsdag den 6. februar i Grønhøj Kulturhus. Mikael sørger for annonce 

til Ugeavisen og spørger Iver om han vil være ordstyrer. Kurt sørger for øl/vand. Helle sørger for 
indkøb af kaffe, the, brød, dug m.m. 

Forslag til emner, som skal drøftes på generalforsamlingen: 

- Kan klubmesterskab/hulspil afholdes på anden måde, da der ikke er mange tilmeldte 

- Skal vi bi-beholde pro-træning ? 

- Match-struktur ? skal der være flere eller færre ? form ? tidspunkt ? 

8. Evt. 

Der skal være en spredning af matcher til næste år, så de er ligeligt fordelt over golfsæsonen. 
Vandhazard. Der er hul i plastik. Baneudvalget vil kigge på det.' 

Næste møde: Tirsdag den 7. januar kl. 19.00 hos Sillads. 

Referent Helle Klint 
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