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Bestyrelsesmøde
Hedens Golfklub
Dagsorden til bestyrelsesmødet den 29.04.19
MØdet er hos Steen.
Tilstede:
Mikael Killerich

Steen SØrensen
Helle Klint
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John Klint
Sillads Jepsen
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Kurt Kolding
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Inge Slig Nielsen

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt
2.

Nyt fra formanden
Stort ros fra formanden til det flotte arbejde omkring klubhuset, men når de igangsatte tiltag ved klubhuset
samt vand er gjort færdig, da skal der være pause, således de frivillige hjælpere ikke kører surt i det.

3. Gennemgang af arbejdsopgaver— herunder en evt. omfordeling af opgaver mellem
bestyrelsesmedlemmerne.
Gennemgået.
4.

Medlemstallet/Sponsorer/Økonomi
P.t. i alt 228 medlemmer incl. passive medlemmer og ungdomsspillere. Medlemstallet er fortsat lidt under i
forhold til samme tid sidste år. Sponsorer er samme beløbsstørrelse som sidste år. Der er brugt lidt af
bankbeholdningen til indkøb af møbler og tordenhuse. John vil sørge for at indhente tilbud på stakit ved
klubhuset.

5.

Evaluering af Arbejdsdagen den 22.03.19
Vi nåede ikke det hele. Derfor håber baneudvalget på, at der fremover vil møde flere op, når der afholdes
arbejdsdage, da der er arbejde nok at lave. Dagen blev afsluttet med pizza og ØI fra baneejer, som kom forbi
med Øl til alle.

6. Evaluering af Begynderkurset den 06. - 07.04.19 — forslag om at ændre placeringen til 2. weekend i maj
Positive tilbagemeldinger fra kurset. Det besluttes, at begynderkurset fremover afholdes 2. eller 3. weekend
i maj. Undervisning skal evalueres, da der ikke er mange som benytter sig af lektionerne.
7.

Evalueringen af Alhedemessen den 06.04.19

Mange gode snakke og der blev delt mange greenfee kort ud. Til næste år, vil vi kunne give et godt tilbud på
medlemskab og kørekort, da begynderkurset bliver flyttet til maj.
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8. Evalueringen Åbningsmatch den 13.04.19
Vejret var solrigt, men ikke så varmt. Klubhuset var rengjort og det var hyggeligt at starte morgenkaffe med
baneejeren. Der var mange flotte præmier.
9. Nyt om Ansøgningen for opstilling af tordenhuse, samt færdiggørelse af tordenhuse
John Klint sørger snarest for, at der bliver lavet en plantegning over hvor tordenhusene skal stå. Herefter kan
Steen komme videre med ansøgningen.
10. Mulighed for tilskudssØgning hos DIF og DGI
Mikael har undersøgt muligheden og fik at vide, at det er nemmere at søge tilskud til beløb under 30.000 kr.,
men alt der søges til, skal give medlemstilgang. Eksempelvis låneudstyr til nye medlemmer. Folder for at
skaffe nye medlemmer. Vi udsætter punktet til næste mØde og alle bedes indtil næste møde gå i
tænkeboks mhp forslag til muligheder.
11. Skal vi lave nogle matcher til åbne matcher?
Det er en god ide, at lave åbne matcher. Inge vil prøve at lave et par stykker i samarbejde med Steen
Pudselykke.
12. Evt.
Diplom til hole in one. Helle laver diplom og Mikael indberetter til DGU.
Der arrangeres whisky smagning hos MacY. Mikael finder en dato. Overskuddet går til indkøb af produkter
hos MacY.
Vores hidtidige ungdomstræner har valgt at stoppe, hvorfor vi p.t. ingen ungdomstræner har til de få
ungdomsspillere vi har.
Lissy Kirkeby har tilbudt at være afløser, når Dorte Holm er forhindret i at gøre toiletterne rene.
Lene HØeg vil gerne, at der kan stå en sko-kost eller en stor måtte foran hver dør, således der ikke kommer
så meget skidt med ind. Medlemmer opfordres til, når kompressor er stillet op, at blæse sko rene inden man
går ind i klubhuset.

Næste møde: Mandag den 03.06.19 hos Helle.
Referent Helle Klint

