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Bestyrelsesmøde nr. 4  2019 
 

Dagsorden 

1. Fastlæggelse af dagsorden - godkendt 

 

2. Gennemgang af sidste referat - ingen kommentarer  

 

3. Økonomi -gennemgang af økonomi  

 Store udgifter udgifter bliver aktiveret og afskrevet over årerene fremover, udgifter vedrørende 
 banen bliver afskrevet over 14 år.   

 Der er et ønske om at starte udgiftsgennemgang og budget for næste år i god tid, gerne lige 
 efter sommerferien 

 Overordnet ser økonomien ok ud  

 Der er mange mindre restancer fra bla. medlemmer, de skal rykkes og dem der ikke betaler får 
 inddraget deres banetilladelse. Fremover indføres der rykker gebyr, og der vil heller ikke 
 fremover være mulighed for særordninger vedrørende betaling af kontigent, da det kræver for 
 store ressourcer. 

  

4. Servicecenter: 

 Aktiviteten er stor i servicecentret.  

 Der er mulighed for markedsføring gennem kommunen til nye borgere,  pris kr. 5900 + moms. 
 Afventer 

 OR har fået forsikringstilbud fra topdanmark, som umiddelbart virker dyrt. OR indhenter tilbud 
 fra andre forsikringsselskaber. 
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 Det er vigtigt at medlemmer m.m. respekterer, at sekretariatet er en arbejdsplads. Det er ikke 
 holdbart, at diverse personer tager sig adgang til skriveborde, computere eller tager værktøj fra 
 værkstedet.   

 Der skal arbejdes på at slå 1 og 2 bolde sammen i primetime i weekender. Boldene flyttes om 
 fredagen. 

 Skærm i restaurent og infoskærm skal "passes". OR tager action  

 

5. sponsorudvalg: 

 Hvis vi fremover køber alt el og gas samt benzin hos OK, så vil de gerne tegne sponsorrat 

 

6. Baneudvalg: 

 Sten på 18. tee vil beløbe sig til ca. kr 10.000 

 Trappe på 12. tee skal etableres, så vi ikke glider i vådt vejt 

 Bunkerskanter skal være mere "skarpe", så der ikke er nogen tvivl om bolden er i bunker eller ej 

 

7. Turneringsudvalg: 

 Der bliver sendt 4 personer på turningerslederkurser, så vi har et lidt bredere udvalg af 
 personer, der kan varetage alle vores turneringer. 

 

8. Regionsudvalg: 

 Det praktiske skulle nu være på plads. Fremover bør der være mindst 2 personer i udvalget, og 
 til næste omgang regionsgolf vil det være ønskeligt, at vende vision og målsætninger for denne 
 aktivitet 

 

9. Regel og dommerudvalg: 

 Der er planlagt en række "Regelcafe" og "Regler i praksis" som opfølgning på undervisningen i 
 vinterhalvåret. Datoer fremgår af hjemmesiden 

 

10. Kommunikationsudvalg: 

 Det er ønske fra Kommunikationsudvalget, at der bliver arbejdet på/besluttet hvordan 
 ansvarsfordeling og "snitflader" skal være til de forskellige kommunikationsaktiviteter. Typisk 
 mellem sekretariat/manager, bestyrelse og kommunikationsudvalg. 

 

11. Trivlselsudvalg: 

 Fokus på sommerfesten og fredagsarrangementer. Vi skal til næste år, overveje om den 
 nuværende form er den rette fremover.  

 

12. Diverse: 

 Privatlivspolitik: Hedeland golfklub retninglinier blev kort skitseret, kommunikationsudvalget 
 vurderer om det er politikker, der kan implementeres i HGK. Action MSA 
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 Det er uhyre vigtigt at alle spiller efter reglerne og ikke efter deres egne regler. Der er 
 forlydender om at "Mixgruppen" har en lille udfordring. HM tager action 

 

 Albatros går rigtig godt, vi skal dog være opmærksomme på, at der på sigt skal udskiftes en del 
 af det lidt dyrere køkkenudstyr.  

 

 Visionsdag. Der er sendt indbydelse til udvalgsformænd og en generel indbydelse til alle 
 medlemmer til den 27. maj. Vi håber, at så mange som muligt møder op, så vi kan få en 
 spændende og konstruktiv dialog. 

 

 Webcam-overvågning. Der bliver kun optaget, når der kommer kunder ind i butikken. 

 

 Scleroseforeningen. Donationen skal overrækkes og gerne med mediedækning. BK tager 
 action i samarbejde med  Spar Nord 

 

 BK og HM deltog i DBU kongressen i Kolding. Det har givet mange kontakter, og mulighed for 
 at hente inspiration og "sparre" med andre klubber. 

 Fremover bliver det muligt at bekræfte i Golfboks 10 min før planlagt spilletidspunk. Action OR 

 

 Næste bestyrelsesmøder: 

 21.05  kl 17-20  

 20.06  kl 16-19  

 21.08  kl 16-19 

 18.09  kl 16-19 
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