
  

Referat Bestyrelsesmøde   
   
 
Bestyrelsen Holbæk Golfklub (HGK) 

Dragerupvej 50 
4300 Holbæk 

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

Best. møde Nr. 3 2019   
Mødedato 19. marts 2019   
Tidspunkt Kl. 17.00   

   
 
Bestyrelsesmøde nr. 3  2019 
 

Dagsorden 

1. Fastlæggelse af dagsorden - godkendt 

 

2. Gennemgang af sidste referat - ingen kommentarer  

 

3. Økonomi -gennemgang af økonomi  

 Der er fremadrettet fokus på omkostningerne, da eks. oversvømmelserne af banen har kostet 
 rigtigt meget. Og det gælder alle områder, hver omkostningskrone nøje skal vurderes ud fra 
 "nice to have eller need to have" 

 Der er stadig store restancer fra medlemmer, der ikke har betalt, og det blev besluttet, at spiller 
 rettighed bliver indraget, hvis der ikke er betalt senest den 6. april. 

 Fremover skal deltagerne på golfture, dække omkostningerne til  eks.træner. 

   

4. Sekretariat: 

 Annette, som er den nye medarbejder i sekratariatet, er ved at blive kørt ind i jobbet 

 En representant fra Golfspilleren i centrum, indleder næste bestyrelsesmøde den 30. april - kl. 
 16.30. På den første del af mødet deltager Marianne Madsen fra Kommunikationsudvalget 

   

5. Sponsorudvalg:  

 Sponsorudvalget har lige afholdt et arrangement for sponsorerne, hvor bla. Holbæks 
 borgmester kom og holdt et indlæg. 
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 Sponsorudvalget skal igang med at forberede næste arrangement, og vil bla i den forbindelse
 gerne hverve nye medlemmer til udvalget. Interesserede er meget velkommen til at henvende 
 sig til Morten Schou   

 

6. Baneudvalg og Baneservice:  

 Søen ved 7. hul er blevet ryddet op/renset. 

 Den nye indspildningsbunker ved drivingrangen er taget i brug. 

 12 tee sted bliver klar til åbning. 

 16. tee er klar til brug. 

 Tee markeringer og skilte er er ved at blive udskiftet, og vil være klar til åbningen, hvor også 
 ændringerne i baneguide på hjemmesiden vil være implementeret. 

 Der bliver lagt rullegræs ud, hvor der er skader på hullerne. 

 Baneservice vil være der stort hele dagen på weekender. Ved turneringer vil de kun være der et 
 par timer om dagen, da der ikke er behov for mere.  

  

7. Turneringsudvalg, Sportsudvalg, HCP- Regel- og Dommerudvalg, Juniorudvalg og Regionsudvalg :  

 Turningsudvalget er velkørende. Der er kommet 4 nye medlemer, der gerne vil være 
 turneringsledere, og de skal selvfølgelig på kursus. 

 Der er pt 9 regionshold. 

  

8. Kommunikationsudvalg og Trivselsudvalg:  

 Kommunikationsudvalget har revideret deres forretningsorden, som fremgår af hjemmesiden. 
 De øvrige udvalg skal gerne gennem samme proces (revidere deres forretningsorden). I den 
 forbindelse er alle udvalg selvfølgelig meget velkomen til at kopiere/bruge uddrag af
 Kommunikationsudvalgets forretningsorden. 

   

9. Begynderudvalg, Mix-udvalg og Husudvalg 

 Ingen kommentarer. 

 

10. Albatros:  

 Ingen kommentarer.  

  

11. Inspiration til Visionsdag:  

 Der er kun kommet 2 forslag! Vi skal alle opfordere medlemmerne til at komme med forslag.  

 Visonsdag for alle medlemmerne bliver afholdt den 27. maj kl. 17.00. 

 Den 11. maj kl. 9 - 11 afholdes møde med udvalgsformænd, mhp at få yderligere input. 
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12. Kontigentstrategi for tiltrækning af nye medlemmer: 

 Ole går igang med at vurdere/justere i vores "prisliste" specielt i relation til at gøre det mere 
 attraktivt for begyndere, og det at fastholde dem. 

 

13. Øvrige forhold: 

 Bjarne har deltaget i erfa møde, hvor det bla. kom frem:  

 - Rigtig mange klubber har højere kontigent end HGK. 

 - Mange klubber har svært ved at tiltrække medlemmer til eks. generalforsamlinger, hvor der 
 ofte ikke kommer mere end 60 - 80 deltagere. 

 Ide: Vi kan overveje at kåre årets "frivillighedsperson", for bla. at få mere fokus på det meget 
 store frivillige arbejde, der lægges i klubben hvert eneste år. Personen kunne evt. kåres på 
 udvalgsdagen, og orienteres om på generalforsamling. 

 

14. Datoer for de næste 3 møder: 30/4 (kl. 16.30) + 21/5 (kl 17.00) og 18/6 (kl 17.00)  

 

 
Mødet slut kl. 20.00 
 
 
 
 

1. ering d. 8. april. 
 


