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Bestyrelsen Holbæk Golfklub (HGK) 
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4300 Holbæk 

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

Best. møde Nr. 4 2020   
Mødedato 29. april 2020   
Tidspunkt Kl. 17.00   

   
 
Bestyrelsesmøde nr. 4  2020 (videomøde) 
 

Dagsorden 

1. Fastlæggelse af dagsorden - godkendt 

 

2. Referat fra sidste møde – godkendt 

 

3. HGK siden sidst 

Vores turneringer skulle nu have været i gang, men det er ikke muligt i øjeblikket. 

Vi satser på opstart af klubaktiviteter fra mandag den 8. juni, med klubber i klubben, begynder, 
mixer og juniorturnering. Udvalg mv. bedes gå i gang med planlægning med løbende starter. 
Ingen gunstarter endnu. 

Pia Berg aftaler med turneringsudvalget hvilke turneringer, og i hvilken form, der kan afvikles i 
2020.  

Alt stadig afhængig af udmeldinger fra regeringen/sundhedsmyndighederne. 

Afledt af corona situationen, er der indført betaling ved booking for greenfeespillere, som i alle 
andre klubber. Dette betyder, at vi ikke længere giver rabat til greenfeespillere, der spiller med 
klubmedlemmer. 

 

4. Økonomi:  

Økonomien ser fornuftig ud. 

Der er solgt ekstra ordinært mange SGO kort. 

Der er desværre en del debitorer, der ikke har betalt, og de er i gang med at blive rykket. 
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Der er sendt opkrævning til Holbæk kommune i forbindelse med Covid. 

    

5. Servicecenter: 

 Der er en pæn medlemsfremgang. 

 Vi har en god likviditet, - har mere likviditet i dag end samme tid sidste år. 

 Spærringen ved herreomklædningsrummet er endnu en gang brudt, af hvem vides ikke. 

 Træner Lars Johansen havde en god første dag. 

 Juniorerne og ynglinge er glade for at være kommet i gang igen. 

 Til orientering er golf kun startet op i Skandinavien, i resten af verdenen er alt lukket ned. 

     

6. Sponsorudvalg: 

Afventer udmelding fra regeringen, forhåbentlig inden den 10. Maj. 

 

7. Baneudvalg og baneservice: 

Greens bliver klippet mere ned. 

Der er meget tilfredshed med den nye greenkeeper elev. 

Elektriske apparater har været udsat for lynskabe. OR følger op på forsikring. 

Vandingscomputeren der styrer vanding ved 12. tee fungerer ikke. Den skal eventuelt 
opdateres, alternativt udskiftes. 

Fairways vil i nær fremtid blive ”prikket”. 

    

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

Det blev besluttet, at der i år skal skæres i antallet af turneringer, og dem der afholdes skal 
gøres ”bredere”, så flest mulige kan deltage. PB tager dialog med turneringsudvalget med 
henblik på at komme med forslag. 

Regionsgolflisterne skal flyttes ud i foryeren. 

 

9. Kommunikationsudvalg, Hverveudvalg og Mixudvalg: 

Nyhedsbrev udarbejdes og sendes ud i nær fremtid. 

Vi forsætter samarbejde med NordVestnyt og har købt plads til omtale af HGK. 

 

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

Ingen kommentarer. 

 

11. Øvrigt: 

 DGU´s ændrede Covid anbefalinger sættes på hjemmesiden. 

 Det  er igen ok at lukke igennem. 

 Bagrum, der skal stadig vises hensyn og max 2 personer af gangen. 
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 Der åbnes for 2 skraldespande, 1 ved klubhuset og 1 ved hul 13 (greenkeeperhus) 

 Fastholde max 1 person i butikken. 

 

12. Datoer for de næste møder: kl 17.00 

 27. maj 

 24. juni 

 19. august 

 

Mødet slut kl.  19.10 
 
 


