
  

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. 8 2019   
Mødedato 18. september 2019   
Tidspunkt Kl. 16.00   

   
 
Bestyrelsesmøde nr. 8  2019 
 

Dagsorden 

1. Fastlæggelse af dagsorden - godkendt 

 

2. Gennemgang af sidste referat – Ingen kommentarer 

 

3. Økonomi: 

 Længere gennemgang af de foreløbige tal, der skal danne baggrund for årsregnskabet 

    

4. Servicecenter: 

 Vi har pt 880 aktive medlemmer 

 Der er pt 36 personer, der har givet donation 

 Kystdirektoratet er blevet rykket angående tilladelse til placering af trackmanhuset 

 OR har haft møde med rengøringsfirma, og det er besluttet, at vi  fortsætter med OK rengøring 

Der kommet 2 nye sponsorer: BMW og Gendarmer Ostedelikatesse og så har vi udvidet 
sponsoratet med Vitro 

    

5. Sponsorudvalg: 

 Ingen yderligere kommentarer 

  

6. Baneudvalg: 

 Vi mangler til stadighed greenkeeper ressourcer  
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Det blev besluttet at første prioritet er vedligeholdelse af banen. Alle former for ønsker til 
forbedringer og ændringer af banen sættes på standby, indtil der er tilstrækkelig med ressourcer 
til dette. 

Søren greenkeeper inviteres med til begyndelsen af næste bestyrelsesmøde, da der er mange 
lidt mere ”tekniske/praktiske” spørgsmål til vedligehold af banen  

    

7. Turneringsudvalg/sportsudvalg/juniorudvalg: 

Sportsudvalg har fremsendt budget på kr 54.000 

Dommerudvalget er lidt utilfreds med at regelbøger bliver posteret som omkostninger i 
dommerudvalget, specielt når indtægterne for salg af bøgerne ikke bliver posteret samme sted.  

Juniorudvalg og tirsdagsdamerne prøver at finde ud af en løsning, så begge parter kan spille  
om tirsdagen 

Henrik Dohrmann trækker sig fra regionsgolf, så i den forbindelse søger vi 2 nye personer til at 
styre regionsgolfen. Gerne annoncere dette i næste nyhedsbrev, samt mail ud til alle 
medlemmer, da det haster pga af planlægning allerede påbegyndes november. Action OR 

  

8. Kommunikationsudvalg og Trivselsudvalg: 

Trivselsudvalget har arbejdet hårdt med at forberede sensommerfesten, og den blev vel afholdt 
i weekenden med fin opdækning ved runde borde, 3 retter mad med vin, samt musik og dans 

 

9. Begynderudvalg/Mixudvalg/Husudvalg:   

 Der er ”indkaldt” til afslutningsturnering i begynderudvalget.  

  

10. Albatros 

 Ingen kommentarer  

 

11. Budget 2020: 

 Tallene bliver detaljeret gennemgået på næste bestyrelsesmøde 

 

12. Nyt fra DGU: 

 BK er med i en erfagruppe 

  

13. Generalforsamling 

 De reviderede vedtægter er renskrevet 

  

14. Årshjul 

 BK arbejder på et årshjul for bestyrelsen 
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15. Øvrigt: 

Turneringsudvalget må meget gerne komme med turneringsplan så tidligt som muligt, og gerne 
inden generalforsamlingen. 

Turneringsudvalget må ligeledes gerne komme med forslag til hvornår 
sommerfesten/sommerfestens turnering kan afvikles, - gerne sammen med en anden turnering, 
så der kan komme mere attention på vores turneringer. Tidspunktet skal helst være i juni. 

   Midt/vest Open er planlagt til den 3. – 5. juli  2020 med gunstart kl. 15.00 

 Påmindelse til OR om at etablere de aftalte p-pladser til Albatros 

 

 

Mødet slut kl. 19.30 
 

 Næste bestyrelsesmøder: 

08.10 kl 17.00 

19.11 kl.17.00 

10.12 kl 17.00 
 
   
 
  


