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Bestyrelsesmøde nr. 3  2021  

 

Dagsorden 

 

1. Fastlæggelse af dagsorden 

Udsatte punkter fra seneste møde behandles først  

 

2. Referat fra sidste møde  

Godkendt 

 

3. HGK siden sidst 

▪ Status i forhold til Covid-19 situationen 

Restriktionerne er nu lempet lidt, og vi nærmer os mere normale forhold, i og omkring 

klubhuset og restaurant Albatros. 

Det er fortsat vigtigt vi er meget opmærksomme på at overholde retningslinjerne fra 

regeringen, og anbefalingerne fra DGU. 

• Lejeforhold hul 1 – 6. 

Forhandlinger pågår fortsat mellem Søren Engel og Holbæk Kommune.  

Endnu ingen afklaring af kontraktforholdet. 

• Status for Marshal ordningen 

Vores marshals bliver positivt modtaget når de kører kontrol på banen, og der er god 

forståelse for indsatsen. 

Vi har oplevet enkelte spillere uden gyldig greenfeebetaling, og manglende bekræftelse af 

tider. 

Dertil kommer opmærksomheden omkring no-shows, hvor antallet allerede er faldet 

mærkbart. 

Indsatsen fortsætter. 
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▪ Status for ombygning af barområde mv. i klubhuset, herunder økonomi. 

Ombygningen er slut, og alt taget i brug.  

Vi mangler fortsat at modtage de sidste regninger fra vores håndværkere, så den endelige 

økonomiopgørelse er ikke klar endnu.  

▪ Greenfeerabatter i sommerferien under mottoet ”Venner med alle i sommerferien” 

I år vil vi ikke køre denne kampagne, men have almindelige greenfeesatser gennem hele 

sommerferieperioden. 

”Sulten” efter at komme ud og spille golf er fortsat stor, så vi forventer et næsten normalt antal 

greenfeegæster i sommerferien. Vi skal også passe på vi har tider nok til vores egne 

medlemmer. 

 

4. Økonomi:  

Vores økonomi er fortsat god, ingen uforudsete ting siden sidste møde. 

Fremadrettet vil vi vise ”kvartalsrapporter” i referatet. Næste gang bliver i forbindelse med vores 

juni-møde.  

 

5. Servicecenter: 

Vores medlemstal er nu steget til 955 medlemmer, heraf 861 aktive.  

Salget i shoppen er markant større i år, sammenlignet med samme periode sidste år. 

Tilsvarende gælder for enkeltlektioner hos vores træner. Både med og uden trackman. 

Når vi samtidig har fuld gang i holdundervisning, giver det Nick nogle rigtig travle dage på 

træningsbanen. 

Vores brug af træner til fri holdtræning, tages op til drøftelse på næste møde. 

Med en stadig øgende travlhed, vil vi holde koordineringsmøder hver uge mellem adm., 

greenkeepere og Albatros.  

Formål: Flere tilfredse medlemmer og gæster. 

Vi har fået tilbudt hjertestarterundervisning for 3 hold fra Trygfonden. Med den forbedrede 

Corona situation, satser vi på at kunne gennemføre dem i løbet af eftersommeren. 

Målgruppen er medarbejdere og udvalgsmedlemmer. 

 

6. Sponsorudvalg, Baneservice: 

Vores sponsortegning forløber planmæssigt og godt. 

Tak til vores trofaste sponsorer. 

Drøftelse af Sponsorkoncept udsættes til næste møde, da vores sponsorudvalgsformand i dag 

var travlt optaget af den igangværende firmaturnering. 

Baneservice køre solidt, men savner fortsat et par hjælpere. 
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7. Baneudvalg: 

Ordensudvalget og Baneudvalget har afstemt hvilke sikkerhedsmæssige tiltag vi skal prioritere 

at gennemføre på vores bane, og implementering er i gang.  

Vi drøftede yderligere forslag til overdækning af nogle udslagssteder på drivingrange. 

Indhentning af detailplaner og prisforhold igangsættes nu. (JK) 

 Den store interesse for at spille golf, giver udfordringer med at have nok parkeringspladser. 

 Nu og her sættes skilt op med henvisning til parkering på græsarealet ved hul 7. 

 

8. Husudvalg, Albatros: 

Dejligt vi er kommet i gang med at kunne bruge vores restaurant igen, selv om det fortsat 

kræver coronapas eller negativ test for at spise inde. 

Den udvidede terrasse på gårdspladsen er utrolig populær, og de nye borde og stole har givet 

et fint løft.  

Stor ros til Kirsten Seloy for et rigtig godt køb. 

  

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

Begyndertræningen er kommet godt i gang, og ved Golfens dag den 25. april, havde vi besøg 

af ca. 50 potentielt nye golfspillere.  

Til den efterfølgende introdag, kom yderligere 10 nye.  

Hvor mange der ender med at komme til at spille golf hos os, ved vi ikke, men det er det højeste 

antal nye besøg vi har haft. 

 Juniortræningen er også i gang, men her har vi en klar svaghed, med ikke ret mange deltagere. 

En yderligere satsning vi har gjort, sammen med DGU, var opstart af en aktivitet vi har kaldt 

”Kvinder og golf”. 

Oplægget var et 9 ugers forløb med både lidt golf og mulighed for hyggeligt samvær for 

nygolfere efter golfen. 

Denne satsning mislykkedes, idet der kun kom 1 tilmelding. 

Begyndertræningen forløber godt med engagerede mentorer. 

Nyhedsbrev nr. 3 udkommer snart. 

Golfspilleren i centrum har udsendt første udgave, gæsteundersøgelse.  

Vores bane er blevet rost af vores gæster. Dog har enkelte været utilfredse med vejret og den 

megen vind på vores bane !!!!! 

Den første medlemsundersøgelse i år udsendes til besvarelse her i maj. Giv gerne jeres besyv 

med. Jo flere, der svarer, jo bedre grundlag har vi for at kunne rette op på ting, der kan 

forbedres. 

Regionsgolf kører for fuldt nu, med 10 tilmeldte hold, og en bruttotrup på mere end 100 spillere. 

 

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

• Drøftelse af tiltag for frigørelse af spilletider på banen.  

Mange tiltag drøftet, men vi skal have det lange sigt her.  

I år koncentrerer vi os om at afvikle en god sæson 2021, efter den lidt sure coronatid. 
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Vi vil gerne se resultatet af dels Marshal ordningen, og vores fokus på No-show(bekræftelse 

af tidsbestillinger) 

Emnet tages op på bestyrelsens strategidag til efteråret, for igangsættelse af initiativer i 

2022  

• Drøftelse af Forretningsorden for Turneringsudvalget. 

Forretningsordenen og mere præcise betingelser for afholdelse af turnering drøftes med 

Turneringsudvalget den 17. maj. Deltagere fra bestyrelsen: Michael Sander, John Sejer og 

Ole Rasmussen. 

11. Øvrigt: 

• Drøftelse af Udvalgsdag og betingelser for deltagelse. 

Et foreløbigt skriftligt oplæg blev drøftet. 

Jens Rohrberg og Ole Rasmussen arbejder videre med spørgsmålet, for beslutning på 

næste møde. 

For det ikke skal være de samme punkter, der bliver presset af tid, sidst på mødet, vil vi lave 

en rotering af rækkefølgen fra gang til gang. 

 

12. Datoer for de næste møder:  

 22.06 – 26.08 – 13.09 

  

Mødet slut kl.  20.15 

 

Bjarne Kjærside 
 

B 
 


