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Bestyrelsen Holbæk Golfklub (HGK) 

Dragerupvej 50 
4300 Holbæk 

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

Best. møde Nr. 2 2020   
Mødedato 26. februar 2020   
Tidspunkt Kl. 17.00   

   
 
Bestyrelsesmøde nr. 2  2020 
 

Dagsorden 

1. Fastlæggelse af dagsorden - godkendt 

 

2. Referat fra sidste møde – godkendt 

 

3. HGK siden sidst 

Arbejder på at det fremover skal hedde torsdagsturnering, hvor der vil være blandede deltagere 
fra begynder og mix. Lige så snart der er besluttet noget, skal det kommunikeres ud til 
medlemmerne.  

Vi har fået en ny greenkeeper elev:  starter den 1. april Jesper Verk 

  

4. Økonomi: 

 Regnskab blev gennemgået, og det følger stort set budgettet. 

    

5. Servicecenter: 

 Vi har i dag 960 medlemmer  

 Betaling fra medlemmer forløber godt 

 18. tee arbejde er godt i gang 
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6. Sponsorudvalg: 

Erhvervsaften afholdes den 3. Marts  

 Planlægning af firmaturnering pågår 

 

7. Baneudvalg og baneservice: 

Fairway og greens er klippet – ikke sket så tidligt før! 

Forventer ikke banen bliver åbnet før til åbning 

Sten på damernes 14. teested 

Plantet buske ved 5. teested 

Nye tønder på driving range  

Baneservice vil gerne tage noget ekstra med ud eks. kaffe  

 Overvejer af indføre Hulansvarlig – hvor alle medlemmer får ansvar for et hul! 

    

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

Regionsgolf vi har tilmeldt 9 hold i år. Det er Søren Mygind og Anneliese Larsen, der står for det 

20/21 juni afholdes mågerosen turnering 

Vi skal gøre mere ud af, at få flere medlemmer i vores turneringer, og ikke bare have deltagelse 
af de meget dygtige spillere. Det skal kommunikeres ud i vores nyhedsbrev 

Turneringsplan er lavet og kommunikeres ud snarrest 

Vi efterlyser sponsorer på flere af vores turneringer 

Albatros vil gerne kommunikere, at al mad fra fryseren, der ved et uheld slukket, er smidt ud  

 Åben for tilmelding til Midtvest- open i 3 – 4- 5 juli i golfbox 

 

9. Kommunikationsudvalg, Hverveudvalg og Mixudvalg: 

Turneringsplaner i forskellige udgaver bliver sat op på opslagstavle, og der bliver udarbejdet 
folder til uddeling 

Mail sendes ud til udvalgsformænd vedrørende  det næste nyhedsbrev 

Det samlede antal slag pr. tidsbestilling er taget op til overvejelse, og grænsen på 144 er taget 
af bordet  og erstattet af 216. Vi vil dog gerne have, at alle spillere skal have focus på 
spillehastighed overalt på banen. Se venligst på de vejledende tider, der er på alle scorekort. 

 

 

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

Alle udvalg er godt i gang med at forberede den kommende sæson. 
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11. Øvrigt: 

Vi har modtaget tilbud fra Teebox, der tilbyder opstilling af hus - kvit og frit,  mod at de får 
indtægterne fra brugerne.  

 

12. Datoer for de næste møder: kl 17.00 

 01. april 

 29. april 

 27. maj 

 

 

Mødet slut kl.  20.00 
  


