
  

Referat Bestyrelsesmøde   
   
 
Bestyrelsen Holbæk Golfklub (HGK) 

Dragerupvej 50 
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. 8 2020   
Mødedato 23. september 2020   
Tidspunkt Kl. 17.00   

   
 
Bestyrelsesmøde nr. 8  2020  
 

Dagsorden 

 Ingen kommentarer 

1. Fastlæggelse af dagsorden 

Godkendt  

 

2. Referat fra sidste møde  

Godkendt 

 

3. HGK siden sidst 

Ny forretningsorden fra ordensudvalget – der blandt andet indeholder ansvaret for sikkerhed på 
golfbanen. Godkendt af bestyrelse. 

Opfordring generelt til at vi taler pænt til hinanden - uanset hvad det drejer sig om 

Grupper i golfklubben – eksempelvis om torsdagen  – der må maksimalt være 50 i hver gruppe  

Lejeforhold for jorden til  hul 1-6. Forsøger at få afklaring inden generalforsamling. 

 

4. Økonomi:  

Gennemgang af regnskab og budget for næste år 
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5. Servicecenter: 

Vi har 889 aktive golfspillere og 94 passive  

Der er ansat ny golftræner - Nick Jensen 

Vi indbyder til turnering med focus på det sociale for alle nye medlemmer uanset HCP. 

 

6. Sponsorudvalg: 

Overskuddet til åbningsturneringen er omkring kr. 25.000.  

Der afholdes sponsoraften den 5 november i Albatros. 

 

7. Baneudvalg og baneservice: 

Der skal arbejdes på hul 15 og 17 

Der er allerede meldt sig nok deltagere til den fælles arbejdsdag. 

P-plads – afmærkninger skal ordnes  

Søer på hul 9 skal renses op 

Godkendt græsmåtte til vinterspil, det bliver obligatorisk for alle der ønsker af spille banen i 
vinterhalvåret. Det er vigtigt af vi skåner banen. 

    

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

D-holdet i regionsgolf blev danmarksmestre! 

Vedtaget en grænse på 72 spillere til efterårets fourball og en grænse på 48 spillere til Cross 
Country 

 

9. Kommunikationsudvalg, Hverveudvalg og Mixudvalg: 

Nyhedsbrev er under udarbejdelse 

  

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

Der overvejes kurser i de nye HCP-principper 

Ellers ingen bemærkninger 

 

11. Øvrigt: 

 Ingen kommentarer 
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12. Datoer for de næste møder (kl 17.00 - ):  

 

 21. oktober 

 12. november 

 18.november 

  

Mødet slut kl.  20.00 
  


