
  

Referat Bestyrelsesmøde   
   
 

Bestyrelsen Holbæk Golfklub (HGK) 

Dragerupvej 50 

4300 Holbæk 

 

Privat møde Søstrupparken 15 

Deltagere Bjarne Kjærside (BNK) 

Michael Sander (MSA) 

Ole Rasmussen (OR) 

John Sejer (JS) 

Morten Schou (MS) 

Jan Kipling (JK) 

Marianne Poulsen (MP) 

 

 

Afbud:  

  

Jens Rohrberg (JR) 

 

 

 

Best. møde Nr. 2 2021   

Mødedato 12. april 2021   

Tidspunkt Kl. 17.00   

   
 

Bestyrelsesmøde nr. 2  2021  

 

Dagsorden 

 

1. Fastlæggelse af dagsorden 

Siden årets 1. bestyrelsesmøde i januar, har vi afholdt 2 virtuelle orienteringsmøder, med intern 

orientering om situationen for de enkelte medlemmers ansvarsområder. 

Møderne er ikke referatført. 

 

2. Referat fra sidste møde  

Godkendt 

 

3. HGK siden sidst 

▪ Status i forhold til Covid-19 situationen 

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

fortsætter foreløbig til 6. maj.  

21. april åbnes for udeservering, og vi sætter borde og stole på terrassen. 

Borde og stole er alene beregnet for gæster til Albatros.  

Medbragt mad og drikke må ikke nydes ved opstillede borde. 

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

Forhandlinger pågår mellem Søren Engel og Holbæk Kommune.  

Endnu ingen afklaring af kontraktforholdet. 
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▪ Status for ombygning af barområde mv. i klubhuset, herunder økonomi. 

Renovering og ombygning er færdiggjort, og alt ser meget fint ud, så vi glæder os til vi igen får 

lov til at åbne til klubhus og restaurant i fuldt omfang. 

Royal Unibrew installerer nyt fadølsanlæg i uge 16, som det sidste, der skal udføres, inden 

åbning. 

Økonomien i byggeriet er skredet noget i forhold til vores første forventninger, og slutter med en 

samlet udgift på mellem kr. 750 og 800.000, og ikke de kr. 600.000, som vi havde forventet fra 

starten. 

Specielt nødvendige ændringer i vores foyer, bygningsændringer i køkkenet og nye frysere, har 

været noget dyrere, end forventet. 

Ombygningen er gennemført som investering i klubhuset, og vil blive afskrevet over en 

årrække, så overskridelsen får ingen dramatisk indvirkning på klubbens driftsresultat for året. 

▪ Vedtagelse af Ordensregler for HGK 

Nye ordensregler gennemgået og godkendt med ændringer. De nye Ordensregler lægges på 

klubbens hjemmeside. 

Info til medlemmerne om Ordensudvalgets nye Marshal ordning godkendt. Info lægges på 

klubbens hjemmeside. 

Marshal holdet skal hjælpe med at sikre flow på banen, at ingen spiller uberettiget på vores 

bane og at Ordensregler og andre bestemmelser efterleves til glæde for spilleoplevelsen på 

vores bane. 

Marshal holdet er et supplement til vores velfungerende Baneservice, der primært arbejder 

week ends og helligdage. 

 

4. Økonomi:  

Nogle få kommentarer til vores perioderegnskab for 1.9.20 til 31.3.21 

 

   Real 31.3.21  Budget 31.3.21 Real 31.3.20 

Indtægter  5.426 t.kr  5.218 t.kr  5.227 t.kr 

Vi er pt 208 t.kr foran budget, men heraf er de 160 t.kr budgetteret i april (SHOP indtægter samt SGO), 

så reelt 48 t.kr foran budget. 

 

Omkostninger  3.477 t.kr  3.363 t.kr  3.298 t.kr 

Her har vi desværre overskredet budgettet med i alt 114 t.kr, hvoraf følgende er reelle overskridelser pt 

Vedr Albatros  20 t.kr   

Vedr Træning  45 t.kr 

Vedr IT-drift   35 t.kr – forsigtigt gæt 

og herudover er der en masse periodiseringer imellem budget og realiseret, som forhåbentligt / 

formentligt udlignes hen over resten af regnskabsåret. 

 

 

Investeret  944 t.kr  910 t.kr  1.183 t.kr 

Debitorer  195 t.kr  381 t.kr  2.005 t.kr 

Indest. Sparekassen 2.614 t.kr  2.629 t.kr  945 t.kr 

 

Vi har investeret 944 t.kr – klubhuset / køkkenet 556 t.kr og grej til Greenkeeperne 388 t.kr 

Vi har udeståender hos medlemmer på 195 t.kr, hvilket er væsentlig bedre end budgettet. 

Vi har 2.615 t.kr indestående i Sparekassen, hvilket skyldes ovenstående. 

 



   

 

 

  

Side 3/4 

 

 

 

5. Servicecenter: 

Vores medlemstal er nu steget til 951 medlemmer, heraf 856 aktive. Ved årsskiftet var vi nede 

på 939 medlemmer, så vi forventer vores medlemstal mindst når samme niveau, som sidste års 

niveau på 1006.  

Antal seniorspilere er rimeligt konstant, men antallet er juniorer er faldet markant. 

Der er stort tryk på banen, alle medlemmer har voldsom appetit på golf, så for at have overblik 

over belægning, er det vigtigt alle både bestiller tid og husker at bekræfte sin tid før udslag. 

Vi fører statistik over ”No shows”, der får en høflig reminder når man har glemt at bekræfte sin 

tid. 

Vores nye træner Nick, er kommet godt i gang, og har stor søgning, både til fællestræninger og 

enkeltlektioner. 

Enkelte medlemmer har fortsat ikke betalt opkrævet kontingent for året. Rykkerprocedurer 

igangsat. 

Udbuddet i vores shop er udvidet voldsomt i forhold til sidste år. Vi opfordrer alle til at gå på 

opdagelse efter nyt tøj, sko og golfudstyr til den nye sæson. Husk shoppen er vores egen, og et 

overskud kommer klubben til gode. 

 

6. Sponsorudvalg, Baneservice: 

Baneservice mangler frivillige til at bemande weekends med servicepersonale til at hjælpe 

vores gæster i servicecenteret og på banen. Interesserede må meget gerne kontakte formand 

for Baneservice Per Nedergaard eller servicecenteret. 

Baneservice vil bemande servicecenteret fra 08.00 – 12.00 i weekends og på helligdage. 

Årets firmaturnering er fuldtegnet med 20 deltagende hold. Rigtig godt. 

Trods udfordringer for vores lokale firmastøtter, med baggrund i covid-19, ser vores sponsor 

tegning fortsat OK ud. Husk at støtte vores sponsorer, de støtter os.   

Sponsorkoncept til drøftelse på næste møde. 

 

7. Baneudvalg: 

Vi er nu gået over til sommerregler overalt på banen. 

Brugen af måtter gennem vinteren har beskyttet vores bane godt, og vi ser frem til flotte 

fairways i sommer. 

Vores nye greenkeeper Lasse er startet til 1. april, så vores samlede greenkeeperstab består af: 

Søren Andersen, chefgreenkeeper, Michael Andersen, Lasse Larsen, Hans Nielsen og vores 

elev Jesper Werk. 

Baneudvalget igangsætter indhentning af designforslag og priside for overdækning af en del af 

vores udslagssteder på drivingrange.  

Før eventuel igangsætning, skal vi også have indhentet nødvendige tilladelser fra lodsejer og 

Holbæk Kommune. 

▪ Beslutning om tiltag på baggrund af Ordensudvalgets risikovurdering vedrørende sikkerhed 

for spillere på banen. 

Ordensudvalgets risikovurdering gennemgået og drøftet. Besluttede tiltag gennemføres af 

Baneudvalget efter koordinering med Ordensudvalget. 
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8. Husudvalg, Albatros: 

Husudvalget har været dejligt aktive i forbindelse med færdiggørelse af renovering/ombygning 

af køkken og bar. Stor tak for indsatsen. 

Opstilling af borde for udeservering vil ske umiddelbart før 21. april, der er den udmeldte dato 

for tilladelse til udeservering. 

Borde og stole på terrasser vil alene være for kunder til Albatros. Ophold uden køb, eller med 

medbragt mad eller drikke er ikke tilladt. 

  

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

 Golfens dag er 25. april, og vi holder Intro dag den 2. maj. 

 Nick starter juniorarbejdet op nu, men vi har behov for forældrehjælp på træningsdage. 

Begyndertræning starter også nu, med Jan Nielsen som tovholder. Begynderudvalg og 

mentorer er på plads.  

Mixer starter også op nu, efter den nye model som klub i klubben, og med løbende start fra hul 

1. torsdag eftermiddag. 

Nyhedsbrev nr. 2 klar til udsendelse. 

Golfspilleren i centrum har udsendt første udgave. Nærmere følger. 

På hjemmesiden er der nu et organisationsdiagram for vores udvalgs aktivitetsområder og 

kontaktpersoner. 

Regionsgolfholdene er tilmeldt, og de enkelte hold er etableret. 

 

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

 Drøftelse af tiltag for frigørelse af spilletider på banen. Udsat til næste møde. 

 I maj starter regelaftener op igen. Yderligere info på hjemmesiden. 

    

11. Øvrigt: 

 Strategidag for bestyrelsen udskydes til efteråret 

 

12. Datoer for de næste møder:  

 10.05 – 21.06 – 16.08 

  

Mødet slut kl.  20.30 

 

Bjarne Kjærside 
 

B 
 


