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Bestyrelsen Holbæk Golfklub (HGK) 

Dragerupvej 50 

4300 Holbæk 

Deltagere Bjarne Kjærside (BNK) 

Michael Sander (MSA) 

Ole Rasmussen (OR) 

Jens Rohrberg (JR) 

John Sejer (JS) 

Morten Schou (MS) 

Jan Kipling (JK) 

Marianne Poulsen (MP) 

 

 

Afbud:  

  

 

 

 

Best. møde Nr. 1 2021   

Mødedato 18. januar 2021   

Tidspunkt Kl. 17.00   

   
 

Bestyrelsesmøde nr. 1  2021  

 

Dagsorden 

 

1. Fastlæggelse af dagsorden 

Godkendt  

 

2. Referat fra sidste møde  

Godkendt 

 

3. HGK siden sidst 

1. Status i forhold til Covid-19 situationen 

De skærpede restriktioner er fortsat gældende, så klubhuset er lukket, ekskl. toiletter, og det 

fortsætter foreløbig til 7. februar.  

2. Lejeforhold hul 1 – 6, Søren Engel/Holbæk kommune. 

Holbæk kommune er rykket for afholdelse af møde om fremtidige lejeforhold, som også Søren 

Engel efterfølgende har rykket for.  

Ingen mødedato aftalt. 

3. Status for ombygning af barområde mv. i klubhuset, herunder økonomi. 

Den besluttede ombygning og renovering er kommet godt i gang. Der har vist sig nogle 

problemer i forbindelse med nedrivning, så de samlede omkostninger bliver en del dyrere end 

forventet.   

4. Vedtagelse af forretningsorden for bestyrelsen. 
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Den fremsendte Forretningsorden blev godkendt, og lægges på hjemmesiden. 

 

 

 

5. Rekruteringstiltag. 

DGU har tilbudt at stille en rekruteringskonsulent til rådighed for os. OR og BNK har haft 

indledende møde, og der afholdes fælles møde med bestyrelsen, når det er muligt at afholde 

møde med fysisk tilstedeværelse. 

6. Greenkeeper Martin har besluttet at finde nye græsgange, så han stopper med udgangen af 

januar. Søgning efter erstatning for Martin er igangsat. 

 

4. Økonomi:  

Periodens regnskab gennemgået uden kommentarer. 

 

5. Servicecenter: 

Vi har nu 918 medlemmer, heraf 830 aktive. 65 medlemmer har valgt at melde sig ud af HGK i 

forbindelse med årsskiftet. Vi er herefter tilbage på samme niveau, som samme tid sidste år. 

Kontingentopkrævninger er udsendt.  

 

6. Sponsorudvalg, Baneseervice: 

 Ingen kommentarer 

 

7. Baneudvalg: 

Brugen af måtter fungerer rigtig godt, og vi får beskyttet vores bane. 

Beslutning om tiltag på baggrund af Ordensudvalgets risikovurdering vedrørende sikkerhed for 

spillere på banen. Udsat til næste møde. 

Drøftelse af forslag til par 3 bane. Udsat til første fysiske møde. 

   

8. Husudvalg, Albatros: 

MP har haft sit første møde med Albatros om det fremtidige samarbejde. 

Møde med husudvalget kommer snart. 

 

9. Kommunikationsudvalg, begynder/hverveudvalg, juniorudvalg, Regionsgolf: 

Ingen kommentarer. 

  

10. HCP-, Regel og dommerudvalg, sportsudvalg og turneringsudvalg:   

Turneringskalender fastlagt og sat i kalender. 

Ingen fysiske møder afholdt, men alle glæder sig til at komme i gang. 

   

11. Øvrigt: 

 Drøftelse af forhold omkring udvalgsturnering, regler for deltagelse m.v. 

 JS udarbejder forslag til regelsæt til næste møde. 



   

 

 

  

Side 3/3 

 Drøftelse af forhold omkring frigørelse af tider på banen. 

 MSA udarbejder forslag til tiltag til næste møde. 

 Drøftelse af evt. strategidag for bestyrelsen i løbet af foråret. 

 Forslag til dato: lørdag den 15. maj. 

 

12. Datoer for de næste møder:  

 15.02 – 08.03 – 12.04 

  

Mødet slut kl.  19.00 

 

Bjarne Kjærside 
 

B 
 


