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Bestyrelsesmøde 
 
Dato og sted: 28.01.2017 kl. 9.00 i klubhuset   
Deltagere: Kristian Jakobsen (KSJ), John Rohde (JR), Brita Heesgaard (BH), 
                   Daniel Nyegaard (DN), Hans Hessellund (HH), Michael Nielsen (MN), 
                   Brian Moesgaard (BM), Poul Abrahamsen (PA), Bent Kristensen (BK)   
Fraværende: Andreas Thune (AT)   
Referent:  Hanne Slot (HS)  
 
 

Dagsorden: Beslutning: 

 

Godkendelse af sidste referat  Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt og 
underskrevet  

 
Orientering ved formanden om  
aktuelle emner. Gård, hegn,  
udslags område, træ plantning,  
møde med Herning kommune  
 

Arbejdet på stuehuset, Sandetvej 4 er godt i gang, hvor 3 
rum forventes at stå helt færdig til uge 21 – vores 
jubilæumsuge. Der arbejdes hver tirsdag, hvor 4-6 
frivillige giver deres arbejdskraft fuldt ud.  

Masterne til hegnet på driving-range er kommet op og er 
nu klar til net i den kommende tid. Også med frivillig 
arbejdskraft.  

Vedr. udslagsområdet så er der givet grønt lys til at 
arbejdet kan påbegyndes. Det bliver lavet med en lille 
egenbetaling og resten i form af sponsorstøtte fra 
Tømrerfirmaet H. Juul Mikkelsen A/S i Skjern, som 
udfører arbejdet.  

Greenkeeperne har flyttet rundt på beplantningen på banen 
og der kommer kun rosende tilbagemeldinger fra 
medlemmerne.  

KSJ har sendt en ny ansøgning til Herning Kommune ang. 
støtte til renovering af Sandetvej 4 – der er pludselig hul 
igennem…..og der er indkaldt til dialog-møde mandag den 
30.januar hos Kultur og fritids udvalget. Det er meget 
positivt. KSJ og Kristian  Hansen tager afsted til mødet.  

 
Resultat opgørelse for de første 3  
måneder af regnskab. Ved John.  
 

JR gennemgår 1.kvartal som ser fornuftig ud i forhold til 
samme periode sidste år.  

Status på kontingent indbetalinger  
og 4-kløver salg. Ved Hanne.  
 

HS oplyser, at manglende kontingent indbetalinger pr. 
27.januar beløber sig til kr. 82.515,00  
Spilleretten for de respektive medlemmer er frataget dem 
indtil betalingen er foretaget.  
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Det samme gælder for de 49 manglende Firkløver 
indbetalinger.   
Der er pt solgt 138 Firkløver kort (foruden de 49) 
  
Efterhånden som pengene kommer ind, sættes spilleretten 
på igen.  

 
Jubilæumsår og festudvalg samt  
drøftelse af aktiviteter denne uge,  
oplæg ved formand. Festudvalg  
sættes i gang.  
 

KSJ uddeler forslag til uge 21, indeholdende 3 dages 
jubilæumsgolf, sponsorturnering, en helt speciel turnering, 
turnering kun for medlemmer, Trick show og reception. 

Festudvalget sættes nu i gang og finder en dato for første 
møde.  

 
Orientering vedr. årets 
turneringer   
og status på udvalg, Ved Brita.  
 

Alle turneringer er godkendt af alle sponsorer.  

Der har været afholdt møde med Give og Brande ang. 
afholdelse af Marathongolf. Alle var enige om, at det 
sidste år var en succes som skal fortsætte. Der byttes dog 
hvert år rundt på rækkefølgen, da alle klubber skal have 
chancen for meromsætning. Køres fremover med gunstart. 

Udvalg intakt, men kan sagtens bruge er par stykker mere.  

 
Orientering om begynder forløb  
2017 samt status på udvalg,  
jubilæumspris. Nye medlemmer.  
Ved Hans.  
 

Der er afholdt møde med de 7  personer som ønsker at 
fortsætte i udvalget. Der søges efter en dame mere, da der 
pt kun er én ud af de 7.  

HH orienterer om det nye koncept med holdundervisning 
– der lægges op til at færdiggøre 9 hold i år.  
Vi skal være mere opmærksomme på, at de nye færdige 
medlemmer ikke overlades til sig selv efter endt 
færdiggørelse af golfkørekortet,. Der vil blive nogle 
mentor runder, hvor udvalget vil gå med. Det er vigtigt for 
fastholdelse, at det sociale klubliv bliver naturligt også for 
nye medlemmer. 

Der udleveres fremover en mappe med info ang. opstart. 

Da det er jubilæumsår iår markedsfører vi os med 
Golfkørekortet til 150,- kr.  
Efter færdiggørelse får man tilbudt resten af 2017 til      
2350,- kr. 
Tilbuddet gælder kun i 2017 og annonceres i ugeaviser, 
også udenfor lokalområdet.  Derudover annonceres på 
facebook og vores egen hjemmeside. Der bliver hængt A3 
plakater op i butikker, sportsklubber mm  
 
Åbent hus den 1.april – annonceres på egen hjemmesiden, 
facebook og golfbox.  Nuværende medlemmer opfordres 
hermed til at hjælpe med at invitere familie, venner og 
bekendte til at komme denne dag !! At sætte kryds i 
kalenderen nu !  
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Orientering om junior forløb samt  
status på udvalg. Ved Jan.  
 

JC og AT har afholdt møde.   
Juniorsamarbejdet med Give ophører og AT laver et tilbud 
der kan købes til, udover den almindelige træning.  

Den årlige Camp gennemføres.  

Social arrangement den 3.marts for de penge 
juniorafdelingen fik af Lions sidste år.  

Der vil i nær fremtid blive afholdt info.møde for 
forældrene. Ønsket er at aktivere dem, så børnene kommer 
mere ud og spille golf. Der er selvfølgelig en udfordring i 
at nogle forældre ikke spiller golf. Derfor laves et forslag 
om ”Golf-bedsteforældre” – dvs. at seniorerne eller måske 
eliten kan melde sig til at spille nogle runder med de unge 
mennesker. Evt. deltage i onsdagsturneringen – her skal 
man dog være fyldt 14 år.  
Juniorerne skal have nogen at se op til- det vil fremme 
fastholdelsen til sporten, selvom forældrene ikke spiller 
golf.   
 
AT er meget aktiv på områdets skoler.  
 
Der skal udfyldes politierklæringer igen – HS tager sig af 
denne del.  
 

Orientering om elite og status på  
udvalg. Ved Daniel.  
 

Der er afholdt 2 møder. Én med udvalget og én med 
spillerne. Der er pt. 7 personer i udvalget.  
Der er 28 spillere – 22 herrer og 6 damer, deraf 6 junior 
spillere. Der er kommet 8 nye spillere udefra iår og det har 
gjort, at nogen er blevet sorteret fra.  

Det er DN’s ambition at eliten skal være en større del af 
klubben.  

Træningslejren i år bliver hjemme i Åskov. Den 8.april 
som ren træningsdag og den 9.april spilles der 
træningskamp mod Mollerup GK. Der vil for 
medlemmerne blive mulighed for, at se noget rigtig godt 
golf. Deres højest hcp’er ligger på 3,5 ☺ 

Målet for holdet er, at der vil blive nogle flere sociale 
tiltag, så det ikke kun er golf man mødes om/til.  

Der nedsættes et udvalg til tirsdagsturneringerne – der 
udsendes mail igen.  

Eliten vil meget gerne hjælpe med at få juniorerne til at 
holde fast i sporten.  

 

 

 



Side 4 af 4 

Orientering fra partner/sponsor 
Ved Michael.  

 

3 personer i udvalget. Flere kan bruges – der mangles i 
Skjern, Sdr.Omme og Lind området.  

Målsætningen er at opretholde nuværende sponsorer.  

Udvalget har mange gode ideer, at arbejde med 
fremadrettet.  

Kontrakterne laves fremover om til det ”gamle” system.  

 
Orientering vedr.  
baneservice/baneudvalg. Ved  
Kristian.  
 

Der er 9 i baneservice udvalget. Opgaven er fordelt med 
en uge af gangen. Der køres mod strømmen og det er 
KUN service vi yder.  

Der er 3 i baneudvalget. Søen på hul 17 renses og friskes 
op med nyt græs omkring. Der fjernes stadig popler 
(ammetræer) løbende ude på banen. Kanten på Waste Area 
på hul 4 laves pæn – ingen ændringer pt pga. budget. På 
sigt laves evt. en bunker.  
Bunkersand skiftes løbende pga. budget.  
 

Information om ansøgte fonde  
vedr. Sandetvej 4  
 

Der er lige nu ansøgninger ude hos Herning kommune, 
Nordea, Tuborg, Carlsberg-sportsfonden og Wilton.  

Der mangles penge til el-arbejde, vvs-arbejde, kloak-
arbejde og nye vinduer i gårdsiden.  

 
Opgaver i forbindelse med  
arbejdsdagen  
 

BK, Chris, Stinne og HS laver arbejdsplan.  

 
Næste møde  

 

29.marts kl. 17.30 i klubhuset 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kristian Jakobsen Jan Christensen John Rohde 
 
____________ _____________ ________________ 
 
 
 
Brita Heesgaard Daniel Nyegaard Hans Hessellund Michael Nielsen 
 
   
______________ _______________ ________________ ______________ 


