
  

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. 7 2019   
Mødedato 28. august 2019   
Tidspunkt Kl. 16.00   

   
 
Bestyrelsesmøde nr. 7  2019 
 

Dagsorden 

1. Fastlæggelse af dagsorden - godkendt 

 

2. Gennemgang af sidste referat – kommentarer: 

2 parkeringspladser reserveres, gerne genbrug af gamle parkeringsskilte. Igangsættes af OR 

Trackman huset ligger til godkendelse hos offentlige myndigheder. Håber på hurtig 
godkendelse, så det kan komme med på generalforsamlingen. 

 

3. Økonomi -gennemgang af økonomi  

 Seneste regnskab gennemgået 

 Generelt ser det fint ud 

Donationen til Team Rynkeby: det overvejes om det skal deles i to,  så vi bliver sponsor i 2 år. 
Hele donationen går ubeskåret til børnecancerfonden  

  

4. Servicecenter: 

 Der er kommet skærm op i mødelokalet i sekretariatet. 

 Vi er pt 882 aktive medlemmer 

 Der er lige startet et introhold på 16 pers.  

 Bestyrelsesgolf afvikles torsdag den 26. september kl. 8.30 

Vi har fået tildelt et yderligere p nummer, som giver mulighed for 12 – 15 timers gratis hjælp om 
ugen.  

 Generalforsamlingen i Kuben er indkaldt og booket. 
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Kommentarer til budget fra udvalg: 

Regionsgolf – fremover betaler klubben udelukkende turnerings fee. Der er foreløbig 9 
hold. I regionsgolf skal der være åben mulighed for at alle medlemmer kan melde sig til.  
Hensigten er at det er hyggegolf, hvor så mange som muligt kan være med.  BK og OR 
udarbejder oplæg. 

Sportsudvalg – budgettet ok. Det er dog vigtigt af forventningsafstemme alle parter. 

Vi skal overveje, at afsætte penge til ny indretning i klubhus, et område der bliver 
kritiseret i ”golfspilleren i centrum”.  

 Der er ny motor og boldgrav ved boldmaskinen ved Driving Range 

 Der er sat nyt køkken op i sekretariatet 

 Gennemgang af nye tal fra ”golfspilleren i centrum” 

   

5. Sponsorudvalg: 

 Der arbejdes på at få nye sponsorer, samt opfølgning på kontrakter.  

 

6. Baneudvalg: 

 Droneoptagelsen var ikke god nok. Det skal gøres om med en større drone. 

 Greens er for langsomme 

 14. green skal ændres, men på en måde så der samtidig med ændringerne kan spilles.  

Det vil være ønskeligt hvis Baneservice vil køre mere rundt, specielt i weekenderne.  God ide at 
tage en startliste med så greenfee og tidsforbrug kan tjekkes, og det vil være en rigtig god 
service, at kunne tilbyde salg af drikke m.m.,  

   

7. Turneringsudvalg/sportsudvalg/juniorudvalg: 

Juniorudvalg vil gerne spille tirsdag kl. 16.00, men det blev besluttet at give mulighed for tirsdag 
kl. 16.30. HM tager fat i Juniorudvalg. 

  

8. Kommunikationsudvalg: 

Den fremsendte forretningsnorden blev godkendt med følgende justering ”at det er bestyrelsen, 
som skal udpege udvalgsformanden”. 

Rasmus Thomsen, har vist interesse. Kontakt ham, måske potentiel medlem til 
kommunikationsudvalget.  

 

9. Begynderudvalg/Mixudvalg/Husudvalg:   

 Ok at fjerne beplantningen over mod grusparkeringen, det skulle gerne give et bedre overblik. 

 

10. Albatros 

 Det nye budget omfatter en del indkøb af inventar 

 De klager over vinduespudsning, OR tager kontakt med rengøringsfirma 
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 Drikkeautomaten ved greenkeepergården tages væk 

  

11. Trivlselsudvalg: 

Der er fokus på forberedelse af Sensommerfest. 

Den månedlige fredagsbar er aflyst pga manglende tilslutning 

 

12. Visons- og strategiplan 2020: 

Gennemgang af oplægget, som blev godkendt 

 

13. Donationsbrev 

 Donationsbrev skrives og sendes hurtigst muligt ud til medlemmerne 

 

13. Diverse: 

Golfbox skal fremover bruges til alle aktiviteter i klubber i klubben, så vi kan frigive tider der ikke 
skal bruges. 

Vedtægter gennemgået og rettet til 

Udvalgsformænd skal orienteres og anmodes om at indstille personer til årets ”frivillige”. 

 

 

Mødet slut kl. 20.20 
 

 

 

 

 Næste bestyrelsesmøder: 

 

 

 18.09  kl 16-19 

08.10 kl 17.00 

 19.11 kl.17.00 
 
 
 
  


