
  

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) 
 
 
Afbud:  
Jan Kipling (JK)  
(pga tekniske problemer) 
 
 

Best. møde Nr. 3 2020   
Mødedato 1. april 2020   
Tidspunkt Kl. 17.00   

   
 
Bestyrelsesmøde nr. 3  2020 (videomøde) 
 

Dagsorden 

1. Fastlæggelse af dagsorden - godkendt 

 

2. Referat fra sidste møde – godkendt 

 

3. HGK siden sidst 

På baggrund af den seneste udmelding fra DGU, har vi givet lov til spil på banen, under helt 
særlige regler. Greenkeeperne har haft travlt med at forberede banen efter forskrifterne, 
herunder bla fjernet 119 river. I disse tider er det vigtigt, at vi kan reagere hurtigt. 

Det er planen, at Baneservice vil køre rundt hver dag, og holde lidt øje med det hele. Specielt 
om alle overholder de strikse regler og forskrifter. 

Åbningsmatchen er udsat på ubestemt tid 

Lige så snart det er tilrådeligt, vil alle udvalgsformænd blive indkaldt til møde. 

Teebox leverer ikke som lovet ”kvit og frit”, de nye betingelser siger vi pænt nej tak til.  

Midtsjælland har foreslået samarbejde angående nedsat greenfee for medlemmer, det har vi 
sagt pænt nej tak til. 

  

4. Økonomi:  

Tror ikke vi får de store problemer regnskabsmæssigt i forbindelse med Corona krisen. 
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5. Servicecenter: 

 Vi har i dag 962 medlemmer  

Indtil videre er det kun tilladt HGK medlemmer at spille på banen. I en periode er det kun tilladt 
med 2-bolde, og der kan max reserveres 3 tider af gangen. 

 OR undersøger muligheden for anderledes bekræftelse af tider i Golfbox. 

Såfremt medlemmer ikke overholder reglerne, som vi foreskriver, specielt i relation til at spille 
mere end 2 personer af gangen, gives 1 måneds karantæne. 

OR søger lønrefusion for Covid 19 karantæne. 

 OR bestiller telt, borde og stole m.m. hos Vitro til sommerfesten den 27. juni. 

    

6. Sponsorudvalg: 

Planlægning af firmaturnering pågår, men der er stor usikkerhed om hvor mange hold og hvor 
stor turnering, vi kan nå at afvikle, da krisen vil give mindre spilletid. 

Banerne er booket frem til sommerferien. 

MS sender invitationer ud inden påske med nærmere information. 

 

7. Baneudvalg og baneservice: 

Ingen kommentarer 

På næste bestyrelsesmøde tages en principiel diskussion om beslutnings kompetence 
baneudvalg kontra bestyrelse i relation til justeringer/ændringer på banen. 

    

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

Der er styr på turneringerne, så nu er det bare et spørgsmål om hvornår de kan afvikles. 

Albatros kæmper med at få det til at løbe rundt, en stor opfordring til at vi alle køber hos dem. 

Audi har aflyst den landsdækkende Audi cup.  

 

9. Kommunikationsudvalg, Hverveudvalg og Mixudvalg: 

Nyhedsbrevet lå klar i marts, men blev ikke sendt ud pga af Corona krisen. Besluttet at vi 
sender et revideret nyhedsbrev ud inden påske med bla. omtale af sommerfest  

HGK er stadig med i Holbæk kommunes aktiviteter rettet mod nye som tilflyttere . 

Trykning af turneringsprogram sat i bero pga af eventuelle justeringer i forbindelse med Corona 
krisen. 

 

 

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

Alle udvalg er godt i gang med at forberede den kommende sæson og venter bare på at komme 
i gang. 
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Opgaven med at opdatere Mesterskabstavlerne overføres fra husudvalget til 
turneringsudvalget, da det er mere naturligt, at de varetager denne opgave. PB informerer 
turneringsudvalg. 

 

 

 

 

11. Øvrigt: 

 Ingen kommentarer 

12. Datoer for de næste møder: kl 17.00 

 29. april 

 27. maj 

 24. juni 

 

Mødet slut kl.  19.00 
 

 


