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Bestyrelsesmøde 
Hedens Golfklub 

(t, riflet vil,  (1,17ifk.1 

Hedens Hedens 

Gotfictub Golfidub 

Referat fra bestyrelsesmøde den 22.10.18 

Tilstede: 

Mikael Killerich 

Steen Sørensen 

Helle Klint 

John Klint 

Sillads Jepsen 

Knud Jensen 

Kurt Kolding 

1. Underskrift af referatet fra d. 02-10-18 
Underskrevet og godkendt 

2. Nyt fra formanden 
God stemning i klubben efter ny kontrakt underskrevet. Mus i bagrum. Helle sørger for et opslag til 
klubhuset. Vanding til foråret. Baneudvalget tager stilling til dette. 

3. Opdatering på den økonomiske situation 
Økonomien balancerer fint. Vigtigt at boner afleveres straks til kassereren med navn på bon og evt. 
skrive på bonen, hvad det vedrører. Boner kan evt, afleveres i Fritz corner i en bakke/kasse, som så 
bliver tømt flere gange i ugen af Helle og afleveres til Sillads. Knud sørger for en bakke/kasse. 
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Bestyrelsesmøde 

Hedens Golfklub 

4. Gennemgang af opgave og Prioriterings liste 

Udsat til næste møde. 

5. Protræning — begynderkursus 2019 

Protræning er på plads. Golfkørekort kan tages i weekenden den 6. - 7. april. Efter påske starter 

mandags træning med Tobias med samme antal/mængde som sidste år. Hvis man er interesseret i 

mere træning, er det aftalt med Tobias, at man kan købe træningstider i Tange. 

6. Færdiggørelse/opdatering af de forskellige bestyrelsesmedlemmers opgaver 

Opgaver blev opdateret og fordelt med ansvarsområder. 

7. Matcher og turneringer 2019 

Mikael skal kontakte Karup Golfklub mhp dato for Slaget på Heden i 2019. John skal kontakte 

Simon Philbert mhp dato for Philbert matchen 2019. Kurt skal kontakte Per Toft, Autocentret mhp 

dato for åbningsmatchen. John skal forhøre sig hos Hjertegarn, om de kunne være interesseret i en 

sponsormatch. Punktet færdiggøres ved næste bestyrelsesmøde. 

8. Opdatering af bestyrelsens mailadresser 

Kurt Kolding, John Klint og Knud Jensen vil gerne vi bruger følgende mailadr.: 

kurtkolding@icloud.com, jk@mff.dk, knkj@danskmetal.dk.  De andre medlemmer af bestyrelsen 

bruger hedensgolfklubs unoeuro webadresse, som fremgår af hjemmesiden. 

9. Kan medlemmer uden Golfkørekortet deltage i klubbens matcher 

Vi har besluttet, at indtil der tages en anden beslutning på næste generalforsamling, at man ikke 

kan deltage i matcher uden golfkørekort. Spørgsmålet vil komme på som et punkt ved næste 

generalforsamling 2019. 

10: Undervisning med de nye regler fra 2019 

Bestyrelsen bakker op om, at der bliver arrangeret 2 regel aftener med tilmelding med max 40 

personer pr. aften. Steen Høgsholt bedes finde 2 datoer og melde tilbage til Steen Sørensen 

11: Alternative dropperegler ved out of bounds 

Udskudt til næste møde. 

12: EVT: 

Tilmeldingsfrister til matcher. Vigtigt at de bliver overholdt. Knud vil høre Steen Pudselykke, 

om det vil være muligt, at han et par dage før sidste tilmeldingsfrist til hver match sender en 

reminder ud til matchen pr. mail. 

Oplæg af bold på fairway. Steen Sørensen vil forhøre sig hos DGU hvordan man forholder sig med 

regler. Punktet tages med på næste møde. 

Næste møde: Tirsdag den 20. november 2018 kl. 19.00 hos John Klint 
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