
  

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) 
Pia Berg (PB) 
 
 
Afbud:  
 
 
 

Best. møde Nr. 10 2019   
Mødedato 19. november 2019   
Tidspunkt Kl. 17.00   

   
 
Bestyrelsesmøde nr. 10  2019 
 

Dagsorden 

1. Fastlæggelse af dagsorden - godkendt 

 

2. Gennemgang af sidste referat – Ingen kommentarer 

 

3. Status for banevedligehold og planer for vinterarbejder på banen (v/Søren Andersen) 

Banen ser fin ud efter sæsonen – ikke noget ekstraordinært at bemærke 

Bunker kanter er ved at blive skåret 

Greens skal prikkes en gang mere i år 

Næste år bruges en anden slags gødning, der regulerer værksten mere ensartet over tid 

Nyt 18. tee sættes i gang hurtigst muligt 

Der bliver etableret sø ved hul 8 umiddelbart efter 46/49 tee for at afhjælpe vand, der står på hul 8 

 

4. Økonomi: 

Regnskabstal gennemgået 

Outsourcing af økonomifunktion, ud af 3 tilbud var PWC billigst. PWC igangsættes hurtigst muligt. 

    

4. Servicecenter: 

Der er i dag 891 aktive med medlemmer 

Vi mangler stadig donationer  62, en remindermail  udsendes via golfbox  

 



   

 
  

  

Side 2/2 

    

5. Sponsorudvalg: 

Gentegning af sponsorkontrakter er i gang og forløber planmæssigt 

  

6. Baneudvalg: 

Ingen kommentarer 

    

7. Turneringsudvalg/sportsudvalg/juniorudvalg: 

Formændene for Begynder-  Mix- og Juniorudvalg bliver indkaldt til møde, for at beslutte hvordan 
tiderne skal fordeles. 

Regionsgolf får fremover 3 formiddagstider og ellers henvist til eftermiddage fredag, lørdag og søndag. 

Overskud til klubben for Midtvest open turneringen er  kr. 41.000 til fordeling mellem klubberne 

Udfordringer med Midtvest-open og måge/rosen pokal turneringerne tidsmæssigt.  Det skal afklares 
hurtigst muligt. Vi forsøger at rykke måge/rosen pokal turneringen. 

 

8. Kommunikationsudvalg og Trivselsudvalg: 

Kommunikationsudvalget kører planmæssigt, men der søges stadig nye medlemmer. 

Trivselsudvalgets medlemmer har valgt at stoppe, de vil muligvis gerne være med til at arrangere 
sommerfest, hvis det ikke konflikter med deres ferie. Det må være udestående til det nye bestyrelses 
år.  

 

9. Begynderudvalg/Mixudvalg/Husudvalg:   

Der søges nyt medlem til husudvalg på grund af afgang 

    

10. Albatros 

Ingen kommentarer  

 

11. Generalforsamling 2019 

Vi mødes alle kl. 17.00 i Kuben 

 

15. Øvrigt: 

Der har været dialog med en mulig ekstra træner, der kan aflaste Jan.  

 

Mødet slut kl. 21.45 
 

 Næste bestyrelsesmøde: 

10.12 kl 17.00 
 
 

 


