
  

Referat Bestyrelsesmøde   
   
 
Bestyrelsen Holbæk Golfklub (HGK) 

Dragerupvej 50 
4300 Holbæk 

Deltagere Bjarne Kjærside (BNK) 
John Sejer (JS) 
Morten Schou (MS) 
Michael Sander (MSA) 
Ole Rasmussen (OR) 
Pia Berg (PB) 
Jens Rohrberg (JR) 
 
 
Afbud:  
Jan Kipling (JK) 
 
 
 

Best. møde Nr. 1 2020   
Mødedato 22. januar 2020   
Tidspunkt Kl. 17.00   

   
 
Bestyrelsesmøde nr. 1  2020 
 

Dagsorden 

1. Fastlæggelse af dagsorden - godkendt 

 

2. Referat fra sidste møde – godkendt 

 

3. HGK siden sidst 

 I golfbox bliver det begrænset, således at en ”bold” max må være på 144 hcp  

Torsdagsspil: Med udgangspunkt i referat fra Jan Nielsen, og de foreslåede torsdagsaktiviteter, 
skal der arbejdes videre med spil/træning for alle 3 grupper torsdag eftermiddag og aften.  

Udvalgsformændene og Jan Nielsen (+ evt. vores nye træner Lars) får til opgave, at aftale de 
nærmere detaljer for en god afvikling af torsdagsspil og træning for alle grupper, både 
begyndere, juniorer og mix. 

 Automatik på vores vandpumper ordnes/skiftes.  

  

4. Økonomi: 

 Regnskab blev gennemgået, og det følger stort set budgettet. 

 Aftalt at al ferie for medarbejdere skal være afviklet inden sæsonstart. 

    

5. Servicecenter: 

 Vi har i dag 956 medlemmer  

 Al fakturering til medlemmer er sendt til PBS 

 Donationen via medlemmer er i mål  



   

 
  

  

Side 2/2 

 

 

    

6. Sponsorudvalg: 

Udvalget er i gang med at planlægge firmaturnering, og barsler i den forbindelse med et nyt 
koncept. Der forventes at deltage ca. 20 hold. 

 Der er fremover mulighed for Companydays på fredage.  

 Efterlyser forslag til foredragsholder til den 3. Marts.  

 

7. Baneudvalg og baneservice: 

Overvejer åbning af banen mandag den 27. feb. men afhænger sædvanligvis af vejret - ellers 
ingen kommentarer. 

    

8. Turneringsudvalg, Sportsudvalg,  Juniorudvalg, Regionsudvalg og Albatros: 

Regionsudvalget er blevet rykket for udsendelse til medlemmer vedrørende deltagelse i 
regionsgolf. 

I Albatros bliver der investeret i nye køkkenmaskiner, der skal sættes op og fungere fra 
sæsonstart.  

 

9. Kommunikationsudvalg, Hverveudvalg og Mixudvalg: 

Der skal mail ud til alle udvalg, hvor de bliver bedt om at opdatere deres del af hjemmesiden. 
Dvs. tekst og  som minimum, skal der være billeder af udvalgsformænd. Mailen skal ligeledes 
indeholde deadline for indlæg til næste nyhedsbrev. 

Det er et ønske, at der kommunikeres mere vedrørende sæsonens turneringer. God ide hvis 
Kommunikationsudvalget og Turneringsudvalget samarbejder om opgaven. 

 

10. HCP-udvalg, Regel og dommerudvalg, Husudvalg og Begynderudvalg:   

Medlemmer der har lyst til at være med til at arrangere sommerfesten skal efterlyses i næste 
klubnyt 

 Sommerfesten er sat til 27. juni.  

 

11. Øvrigt: 

 Ingen kommentarer 

 

12. Datoer for de næste møder: kl 17.00 

 26. februar 

 12. marts 

 29. april 

 

 

Mødet slut kl.  21.30 
  


