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Bestyrelsesmøde 
Hedens Golfklub 

Referat fra generalforsamling den 07.02.19 

Tilstede: 

Mikael Killerich 

Steen Sørensen 

Helle Klint 

John Klint 

Sillads Jepsen 

Kurt Kolding 

Inge Siig Nielsen 
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1. Valg af dirigent og stemmetællere 
En enig forsamling (ca. 60 personer var mødt op incl, bestyrelsen) valgte Iver Raun som dirigent. 

Dorte Nygaard og Herdis Larsen blev valgt til stemmetællere. 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 
Formand Mikael Kiilerich fremlagde beretning som forsamlingen godkendte uden spørgsmål 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
Kasserer Sillads Jepsen fremlagde et flot overskud for 2018 på kr.89.831,55. Dette skyldes bla. 
ekstraordinære indtægter som er kommet ind fra tidligere baneejer Gregers Laigaard i forbindelse 

med salg af golfbanen, hvor et uafskrevet beløb på 45.600 kom til udbetaling ved salget. 

Der er kommet en ekstra indtægt ind på salg af trailer på kroner 5000,00. Salg af drikkevarer i 

klubhuset har også givet et flot overskud. Ellers er det nogenlunde gået som der har været 

budgetteret med. 

Regnskabet blev vedtaget. 

4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud 
Budget 2019 blev gennemgået. Der forventes her et overskud på 4000,00. Det forventes, at vi 
sælger det samme som sidste år. Vi har mange store, men faste udgifter. 

Formand Mikael Killerich påpegede lige en buffer, da der fortsat er 30 medlemmer, som mangler at 

betale kontingent. 
Budgettet blev godkendt. 
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5. Forslag fra bestyrelsen 
Bestyrelsen ville gerne høre forsamlingen, om medlemmer kan deltage i matcher, hvis man ikke har 

golfkørekort/DGU kort? En enig forsamling var enige om, at det kan man ikke. 

6. Forslag fra medlemmerne 
Der var ingen forslag fra medlemmerne 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
På valg var formand Mikael Kiilerich, næstformand Steen Sørensen, bestyrelsesmedlem Kurt 

Kolding og bestyrelsesmedlem Knud Jensen. Alle bortset fra Knud Jensen ønskede genvalg og blev 

valgt ind igen. Inge Siig Nielsen blev valgt ind i stedet for Knud Jensen. Tak til Knud Jensen for en 

god indsats i bestyrelsen og velkommen til Inge Siig Nielsen. 

1. suppleant Steen Pudselykke og 2. suppleant Bjarne Skov Pedersen blev også genvalgt. 

8. Valg af revisor og revisor-suppleant 
Her blev Iver Raun genvalgt til revisor og Bent Ove Næsted som revisor-suppleant. 

9. Evt: 

Asta Nielsen har gjort rent på toiletterne nu i 4 år og vil gerne afløses. Der ønskes derfor en 

afløser eller flere som kan hjælpe Dorte Holm. Der blev opfordret til, at der bliver oprettet en 

lille klub, så der er flere til at hjælpe. 

Tirsdags golf fortsætter i 2019. Der var 4 medlemmer (Svend Jacobsen, Ulrik Ø. Madsen, Svend 

Lauridsen og Tom Petersen) som meldte sig til at hjælpe Bjarne Skov Pedersen. Bjarne oplyste, 

at de forventer at vil lave forskellige aktiviteter og arrangementer. 

Efterspørgsel til klistermærker til biler med klubbens logo 

Forslag til klubfornyelse: 
- vaskeplads med kompressor, der var forslag til at den placeres ved parkeringspladsen. 

- en sko-renser ved begge døre 
- nye havemøbler (Bjarne skov Pedersen vil undersøge priser ved tømmerafd. Mercantec) 

- maling til telefonpæle rundt om banen 

- fliser stampes til rundt om klubhuset 

- fjerne gammelt klubskur ved hus 8 samt banevogn 
- tordenhus ved hul 4— huset er købt, men der afventer ansøgning om byggetilladelse 

Matcher i 2018 har været lidt nedadgående. Forslag til at der fortsat skal være 

puttekonkurrence og der opfordres til at flere møder op. 

Forslag til at bestyrelsen kunne overveje, at golfkørekort weekend afholdes senere på 

sommeren. 

Referat Helle Klint 


	Page 1
	Page 2

