
  

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)  
 
 
 

Best. møde Nr. 6 2020   
Mødedato 29. juni 2020   
Tidspunkt Kl. 17.00   

   
 
Bestyrelsesmøde nr. 6  2020  
 

Dagsorden 

1. Fastlæggelse af dagsorden - godkendt 

 

2. Referat fra sidste møde – godkendt 

 

3. HGK siden sidst 

Ingen bemærkninger 

 

4. Økonomi:  

Økonomien ser fornuftig ud 

Blev besluttet at vi snart skal starte budgetrunde op 

    

5. Servicecenter: 

 Der er i dag 990 medlemmer  

 Holbæk Skiltecenter sætter sponsorskilte op i denne uge 

 Trygfonden har bevilget midler til kursus i hjertestarter 

 Generalforsamling er fastsat til tirsdag 24. nov. 

 HGK giver kr. 25.000 til børnecancerfonden gennem Team Rynkeby fonden 
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6. Sponsorudvalg: 

Udvalget mangler akut medlemmer til at løfte de mange og vigtige opgaver. I næste nyhedsbrev 
bliver der bragt en opfordring til medlemmerne om at melde sig. 

 

7. Baneudvalg og baneservice: 

Næste bestyrelsesmøde skal der være deltagelse fra Greenkeeperne.  

Der er et stort ønske om, at vi får hurtigere greens 

Afstandsmarkeringer skal visse steder repareres  

    

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

Ventetiden i Albatros skal i ”spidsbelastningstiden” bringes ned. Dialog med Albatros, og vi er 
åbne for at sponsere ekstra hjælp  

Menuen skal på hjemmesiden evt. med hjælp fra OR, ansvaret ligger hos Albatros  

Der er et ønske om at der bringes et indlæg i næste nyhedsbrev om elitespillerne, og evt. en 
bedre placering på hjemmesiden, hvis det er muligt. 

Vi holder fast i spærring af banen torsdag eftermiddag. Gunstart er meget vigtigt for det sociale 
og øger sandsynligheden for at fastholde de nye og ”næsten” nye medlemmer. 

 

9. Kommunikationsudvalg, Hverveudvalg og Mixudvalg: 

Nyhedsbrevet er på vej indenfor de næste 2 uger 

På Golfens dag mødte der 20 personer op 

 

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

Der er et ønske om at erstatte havemøbler, der er gået i stykker 

Der er planlagt ”regler i praksis” hen over sommeren. Medlemmer kan melde sig på listen i 
klubhuset.  

 Begynderudvalget sætter stor pris på gunstart, specielt i relation til det sociale aspekt. 

 

11. Øvrigt: 

Sensommerturneringen afholdes den 19. september uden fest. I stedet bliver det med 
morgenmad og afslutning med 3 håndmadder. 

Udvalgsturneringen afholdes den 26 september med efterfølgende fest 

Der skal udarbejdes en annonce med vores sponsorer 

Næste gang Golfens dag afholdes, skal den ”geares” op med både mad og drikke 

 Trackmanhus – budget skal udarbejdes og rundsendes til medlemmer 

 Parkeringsbåse skal laves større 
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 OR undersøger muligheden for at udvide vores terrasse via hjælp fra sponsorer 

 

12. Datoer for de næste møder: kl 17.00 

 27. juli 

 24. august 

 23. september 

 21. oktober 

 

Mødet slut kl.  20.00 
 

 


