
  

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. 7 2020   
Mødedato 6. august 2020   
Tidspunkt Kl. 17.00   

   
 
Bestyrelsesmøde nr. 7  2020  
 

Dagsorden 

Greenkeeper Søren: 

 Ukrudtssprøjtning hvert andet år pga. ”kemiregnskabet” 

 2. klipning er 37mm og 3. Klipning er 74 mm 

 Fairways er ca. 40 m brede 

 Vander meget, og det kan give lidt langsommere greens om morgenen 

 Ikke vand nok til at vande fairways 

 Besluttet af lukke banen mandag indtil 8.00 året ud, pga af ro til banearbejde 

Vi skal passe på greenkeeperne ude på banen – hvis der opstår episoder mellem greenkeepere 
og spillere - noter gerne og indrapporter til ordensudvalget. 

Vil gerne have 4 faste og en ”sommerhjælp” – har aftale på 30 timer med Hans til og med 
oktober. 

 

1. Fastlæggelse af dagsorden 

 Godkendt med tilføjelse af Johns indlæg og skilte på 18 

 

2. Referat fra sidste møde – godkendt 

 

3. HGK siden sidst 
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DGU´s  repræsentantskabsmøde  afholdes i Korsør den 12. September, - Bjarne og Michael 
deltager 

Der har været møde med Søren Engel, angående leje af banearealer.  Målet er at have en 
aftale færdig inden generalforsamlingen. Der er møde med kommunen medio september 

Ordensudvalget har påtaget sig en række ekstra opgaver, bla vil de gennemgå det gamle 
ordensreglement og komme med forslag til nye retningslinier.  

Problematik vedr. Sløjfe 1-8 og 18 og fletteregel. Det er besluttet at vi fra 1. september og året 
ud,  genindfører fletteregel i hverdage (hele dagen) og i weekenderne (efter kl. 14.00). Efter 
perioden vil det blive evalueret, hvad reglerne skal være fremover.   

Udvalgsdagen den 29. September vil i år pga. forsamlingsforbuddet blive uden ”påhæng”. I den 
forbindelse skal hvert udvalg udarbejde en navneliste over dem der skal inviteres. Listen skal 
sendes til Ole R senest tirsdag den 10. August. Alle bestyrelsesmedlemmer kontakter deres 
udvalg.  

Johns oplæg: vi afventer ordensudvalgets tilbagemelding med en generel stillingtagen til 
sikkerheden overalt på banen. 

 

4. Økonomi:  

Økonomien ser fornuftig ud 

Fremover indføres at samtlige budget overskridelser skal vendes med bestyrelsen. 

  

5. Servicecenter: 

Der er i dag 983 medlemmer  

Sponsorskilte er sat op 

Boldgrav er færdig 

Der indkaldes til et samlet evalueringsmøde for Tirsdagsdamer, Onsdagsherrer, Goffer og 
Gofinderne. 

Ekstraordinært Bestyrelsesarrangement afholdes 1. og 2. oktober.    

 

6. Sponsorudvalg: 

Sensommerturnering i gang planlægningsmæssigt 

Firmaturneringsfinale afholdes den 24. august 

 

7. Baneudvalg og baneservice: 

Se ovenstående 

    

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

Sensommerturnering skal kommunikeres bedre ud. 
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9. Kommunikationsudvalg, Hverveudvalg og Mixudvalg: 

Der er udsendt nyhedsbrev siden sidst 

Rasmus Thomsen har vist interesse for kommunikationsudvalget - Jens tager fat i ham 

23. august afholdes Golfens dag, hvor der bla. er focus på at hverve nye medlemmer 

  

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

Ingen bemærkninger 

 

11. Øvrigt: 

 Ingen kommentarer 

 

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

 23. september 

 21. oktober 

 12. november 

 

Mødet slut kl.  22.00 
  


