
  

Referat Bestyrelsesmøde   
   
 

Bestyrelsen Holbæk Golfklub (HGK) 

Dragerupvej 50 

4300 Holbæk 

Deltagere Bjarne Kjærside (BNK) 

John Sejer (JS) 

Morten Schou (MS) 

Henrik Madsen (HM) 

Jan Kipling (JK) 

Michael Sander (MSA) 

Ole Rasmussen (OR) 

Pia Berg (PB) 

 

Afbud:  

 

 

Best. møde Nr. 2 2019   

Mødedato 19. februar 2019   

Tidspunkt Kl. 17.00 – 21.30   

   
 

Bestyrelsesmøde nr. 2  2019 

 

Dagsorden 

1. Fastlæggelse af dagsorden 

2. Gennemgang af sidste referat - ingen kommentarer 

3. Økonomi -gennemgang af økonomi 1/9 - 31/01 

 - Kontingentopkrævninger udsendt, følger budget 

 - Sponsoropkrævninger udsendt, foran budget 

 - Baneudgifter højere end budget, grundet i de 3 oversvømmelser vi havde i januar. 

 Mindre plusser og minusser i øvrigt, så det overordnede resultat følger budget. 

4. Sekretariat: 

 OR orienterede om mange gøremål siden sidst, og status på aftalte actions. 

 Ansættelseskontrakt udsendt til administrativ hjælp. Afventer underskrift før offentliggørelse. 

5. Sponsorudvalg:  

- Vi forventer ca. 35 deltagere til erhvervsaftenen den 5. marts, hvor Holbæk kommunes 

borgmester Christina Krzyrosiak Hansen vil fortælle lidt om hvordan det har været at overtage 

borgmesterkæden, samt forventninger til de næste 2,5 år. 

- Fornyelse, af allerede indgåede sponsorkontrakter, og tegning af nye aftaler går planmæssigt. 

- Overskud, fra vores kommende åbningsmatch, donerer vi til Scleroseforeningen. Spar Nord er 

sponsor på matchen. 

- I kraft af vores status som almennyttig forening, skal vi tage stilling til hvilke almennyttige 

formål vi vil støtte fremadrettet. Drøftes på næste bestyrelsesmøde. 

6. Baneudvalg og baneservice:  

- Fortsat buggyforbud på banen en tid endnu. 

- Al tange er ryddet, og banen er åbnet på alle 18 huller. 
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- Regel- og dommerudvalget har foretaget ny rating af vores bane, incl. en ”Orange” sløjfe. 

Opsætning af nye score kort er igangsat for ibrugtagning fra sæsonstart. 

- Nye baneafmærkninger, incl. tal på Teesteder klar til sæsonstart. 

- Vi etablerer springvand i søen ved hul 7. 

- Baneserviceudvalget laver vagtplan for baneservice og bemanding af vores shop i weekender 

og helligdage fra sæsonstart til udgangen af oktober. 

 

7. Turneringsudvalg, sportsudvalg, HCP, regel- og dommerudvalg, juniorudvalg og regionsudvalg. m.m. 

:  

 - Turneringsudvalget er fuldt bemandet. Formand Brian Madsen  

- med nye medlemmer i turneringsudvalget, vil vi arrangere uddannelse i turneringsmodulet i 

Golfboks 

- Regel- og dommerudvalg fortsætter afvikling af regelaftener. Tilslutningen har været god, og 

ser også lovende ud fremadrettet. 

- Betalingsmodulet i Golfboks aktiveres, så betaling af turneringsafgifter, og andet, kan 

gennemføres online, samtidig med tilmelding. Action OR 

- På sidste møde blev det besluttet, at torsdag er 9-hullers dag for begyndere, juniorer og Mix. 

Beslutningen drøftet igen i bestyrelsen, og fastholdes. Det er en stor udfordring at få afviklet spil 

for de 3 grupper samtidig, og vi henstiller til at alle udviser tålmodighed og konduite omkring 

afvikling af spil. 

 

8. Kommunikationsudvalg, trivselsudvalg:  

 - Jens Rohrberg er valgt som formand for kommunikationsudvalget 

- HGK’s hjemmeside skal være vores interne kommunikationskanal. Facebook og andre digitale 

medier, er alene et supplement. Kommunikationsudvalget arbejder videre med revidering af 

vores interne kommunikationsstrategi. 

- Efter en skuffende tilslutning til Sct.Hansfest i 2018, vil der ikke blive afholdt Sct. Hansfest i 

2019. 

- Der arbejdes videre med afholdelse af sommerfest den 14. september, i tilknytning til finale i 

Captains Cup. 

9. Begynderudvalg, hverveudvalg, mix-udvalg og husudvalg:  

 - Begynderudvalg kører fint med planlægning af aktiviteter i sæsonen. 

 - Hverveudvalget kom desværre ikke i gang, og søges ikke genstartet i år. 

  

10. Albatros: 

 -  Menu og prisliste skal sættes på vores hjemmeside til sæsonstart 

  

11. Forslag til opstilling af Teebox – Trackman Simulatorhus på leasing basis:  

- Henrik B. Nielsen fra Harder Gruppen præsenterede os for et spændende forslag til etablering 

af en ny træningsfacilitet, for både elite og bredde, samt mulighed for virtuel spil på andre 

baner. 
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- Vi arbejder videre med forslaget, herunder undersøgelse af en bredere interesse i klubben. 

 

 

 

12. Oplæg til Visionsdagvisionsdag 

- Som opfølgning på beslutning på generalforsamlingen i 2018, arbejder vi på afholdelse af en 

Visionsdag for HGK i 2019. Visionsdagen vil blive afholdt den 27. maj, hvor alle medlemmer i 

HGK indbydes til at deltage. 

- Yderligere materiale vil blive udsendt løbende fem mod Visionsdagen. 

  

13. Øvrige forhold 

 -Årshjul for Bestyrelsens møder mv. lægges i kalender på hjemmesiden. 

- Holbæk Golfklub har indgået endelig aftale med Ole Rasmussen om overtagelse af 

Proshoppen pr. 1. januar 2019. 

 

 

 

 - Årshjul skal udarbejdes for bestyrelse. Action BNK.  

 - Åbningstale til den 7. april skal skrives. Action BNK og MS (holder talen).  

 - Trackman forslag rundsendes. Action OR 

 

Mødet slut kl. 21.30 

 

 

 

 
1. ering d. 8. april. 

 


