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Bestyrelsesmøde nr. 5  2020  

 

Dagsorden 

1. Fastlæggelse af dagsorden - godkendt 

 

2. Referat fra sidste møde – godkendt 

 

3. HGK siden sidst 

Status på corona tiltag: 

Skumgummi fjernes fra kopper, river lægges i bunkere og afspærring af bænke fjernes. 

Servicecenter i ”normal” drift, dog max 3 kunder i shop. 

Omklædningsrum fortsat spærret for brug. 

Albatros holder åbent med begrænsninger på antal spisende, iht. pt. gældende regler. 

Tirsdagsdamer, onsdagsherrer, Mixer og begyndere starter i uge 23. 

Seniorklubben starter igen i uge 24.(12. juni) 

Juniortræning er startet, spil på banen starter igen i uge 25.  

 

4. Økonomi:  

 

April regnskab gennemgået. 

Økonomien ser fortsat fornuftig ud. 

Gennemførte investeringer i 2020: 

Køkken: Ovn, opvaskemaskine, kold jomfru og pålægsmaskine 
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Renovering teesteder 9 og 18 

1 buggie 

Ny fingerklipper 

Ny bunkersrive 

Ny fairwayklipper 

Nye måtter og afstandpæle 

 

Kommende investeringer: 

2 buggier 

Ny boldopsamlingsgrav færdiggøres 

15 udlejnings trolleys 

  

5. Servicecenter: 

  

 Der er en pæn medlemsfremgang. 

 Pt. 981 medlemmer, heraf 101 passive.(Sidste år ved samme tid 962, heraf 110 passive) 

 Den fri holdtræning forløber godt, men der er tryk på med kun 8 deltagere pr. træning. 

 Antal lektioner øges. 

 Vores nye træner Lars, fungerer godt. 

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

 ”Venner med alle” kampagne i sommerferien. 

 Kun plads til 4 reserveringer i Golfbox i dag. Antallet hæves til 5 med øjeblikkelig virkning. 

 Layout på hjemmesiden er blevet moderniseret, og er nu mere dynamisk. 

 Hjemmesiden opdateres, så den virker bedre på smartphones og tablets. 

     

6. Sponsorudvalg: 

Firmaturneringen startes op nu. 

 

7. Baneudvalg og baneservice: 

Oplæg til etablering af bistader godkendt. 

Vandingscomputer repareret. 

Forslag til ”Hulansvarlige” godkendt. Baneudvalget arbejder videre med igangsætning. 

Vores nye boldopsamler og vaskeanlæg klar til ibrugtagning inden for kort tid. 

Evt. banescootere? Igangsætning med prøvekørsel. 

Fremadrettet vil det være valgfrit om greenfeespillere betaler ved booking eller ved fremmøde. 

Bjarne Kjærside overtager kontakten til baneservice fra Jan Kipling. 
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8. Turneringsudvalg, Sportsudvalg,  Juniorudvalg, Regionsudvalg og Albatros: 

Endelig turneringskalender for efteråret klar primo juni. 

Alle turneringer frem til sommerferien er aflyst. 

Klubmesterskaber i efteråret afholdes på 1 weekend, for at holde banen mest muligt åben. 

Vi satser på at afholde en sensommermatch/fest den 19. september. Skriv det allerede nu i 

kalenderen 

Husk at støtte op om Albatros. 

 

9. Kommunikationsudvalg, Hverveudvalg og Mixudvalg: 

 

Nyhedsbrev 2 udsendt. 

Husk mixer skal, som alle andre, også bruge golfbox, selv om de har lodtrækning, og der er fast 

blokering. 

 

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

 

Håndtering af Flex 1  drøftet.  

Det præciseres, at de 10 greenfeebilletter kan bruges til enten 10 gange 18 huller eller 10 

gange 9 huller, eller en kombination. I alt 10 runder, også uanset man spiller med i en klub i 

klubben eller andre forhold, så tæller runder i klub i klub mv., også med i de 10 runder. 

 

11. Øvrigt: 

Stort og småt vendt og orienteret internt i bestyrelsen, ved dette vores første bestyrelsesmøde 

med personligt fremmøde i siden corona nedlukningen. 

  

 

12. Datoer for de næste møder:  

 29. juni kl. 17.00 

 29. juli kl. 17.00 

 16. september kl. 17.00 

 

Mødet slut kl.  22 
 

 


