
Hedemænd bestyrelsesmøde 30. juni 2022 kl. 20.00 Referat 
 
Deltagere:  
Johnny Villumsen, Mogens Nisted, Leif Braunstein og Svend Søhus 
 
Sted: 
Hedeland Golfklub 
 
Bestyrelsen 
Efter Johnnys død har vi brug for en ny rollefordeling. 
Jeg mener ikke vi skal tage en suppleant ind men fortsætte med 6 i bestyrelsen. Blev vedtaget 
 
Forslag til ny rollefordeling: 
Svend: Sverigesture  
Johnny: Sponsorer + Hedebocuppen 
Mikael: Program  
Leif: Økonomi + Café 
Birger: Nyheder til hjemmeside + Hedemandscup 
Mogens: Løbende turneringer + skriv til Hedemænd 
Alle: Fællesarrangementer 
Rollefordelingen blev vedtaget 
 
Åben Herredag den 7. juli 
Skal vi lave selvindtastning? Ja – laveste HcP på bolden taster boldens score 
Fotografering samt nyhedsskriv. Mogens og Johnny tager fotos. Mogens laver skriv som Birger 
lægger på hjemmesiden under nyheder 
Præmier? Vi køber 36 flasker vin som Johnny henter 
Tættest på par 3 hullerne samt tættest på stregen på hul 1/4/16. Blev vedtaget 
Hvem kører flag ud og hjem? Leif og Johnny kører flagene ud og henter dem ind. 
Info til deltagerne - Mogens 
Udlevering af scorekort samt startpakke fra REMA 1000. Mogens + evt. Klaus 
Skal vi supplere med lakridsshots? Ja – Leif køber lakridsshots 
Borde laves med starthulsskilte. Vi låner skilte fra damerne 
Klubbens flag hejses kl. 7.30 Mogens + Johnny 
Print af scorekort - Mogens 
 
Hyggeturnering den 28. juli 
Hvad skal vi spille? 3 jerns turnering – de 2 bedste score på holdet ganges med hinanden 
Hvad skal vi spise? Leif får forslag fra Christina 
Præmier? Gavekort fra Caféen – 4 stk á 250 + 4 stk á 200 + 4 stk á 150 
 
Trelleborg den 24. august 
Banen er booket med gunstart kl. 9.00 
Efterfølgende spiser vi frokosttallerken. 
Hvad skal vi spille? 
Præmier? 
 



Eventuelt 
Vi skal have fjernet Johnny Schou fra hjemmesiden. 
 
 
Næste bestyrelsesmøde 
Jeg foreslår torsdag den 18/8 2022 kl. 20 med overskriften Trelleborgturen samt 
afslutningsturneringen den 1. oktober 
  
 
Bedste hilsen 
 
Mogens 
 
 
 


