
  

Referat Bestyrelsesmøde   
   
 

Bestyrelsen Holbæk Golfklub (HGK) 

Dragerupvej 50 

4300 Holbæk 

 

 

Deltagere Bjarne Kjærside (BNK) 

Michael Sander (MSA) 

Ole Rasmussen (OR) 

John Sejer (JS) 

Jan Kipling (JK) 

Marianne Poulsen (MP) 

Jens Rohrberg (JR) 

Morten Schou (MS) 

 

 

Afbud:  

  

 

 

 

Best. Møde Nr. 4 2021   

Mødedato 22. juni 2021   

Tidspunkt Kl. 17.00   

   
 

Bestyrelsesmøde nr. 4  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. 

Albatros er fortsat lukket udenfor restaurantens åbningstider, da der skal forevises 

coronapas for ophold i restauranten. 

• Lejeforhold hul 1 – 6. 

Intet nyt 

• Status for Marshal ordningen 

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

forståelse for indsatsen. 

Helge Knudsen er nyt medlem i marshal teamet. 

Repræsentantskabsmøde i DGU 26.06 i Middelfart. BNK deltager 
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4. Økonomi:  

 

I 1.000 kr. Real. 1.9.19-31.5.20 Real. 1.9.20-31.5.21 Budget 1.9.20-31.5.21 

Indtægter 5.687 5.889 5.843 

Udgifter -4.405 -4.622 -4.482 

Resultat 1.283 1.267 1.361 

    

Likviditet 1.980 2.290 1.832 

Investeringer 1.183 1.081 910 

 

Den budgetterede indtjening i maj og ÅTD indfries ved øget omsætning i SHOPPEN, lektioner af Nick samt 

Sponsoraftaler. 

Vores kontingent- og Green Fee indtægter er under budget.  

 

Vi har i gang sat initiativer i gang til rekruttering af nye medlemmer. 

 

Vores omkostninger overskrider samlet set vores budget med 140 t.kr, men det tror vi på, vi kan håndtere. 

 

Likviditeten ser fin ud. 

 

Vores investeringer overskrider budgettet, hvilket hovedsageligt tilskrives ombygningen i restauranten og 

køkkenet. 

 

5. Servicecenter: 

Salget i shoppen går fortsat fint, både med grej, tøj og sko. 

Grundet den store søgning til enkeltlektioner reducerer vi lidt på fællestræninger efter et travlt 

forår. 

 

6. Sponsorudvalg, Baneservice: 

Sponsortegning går godt. 

Baneservice kører solidt, men savner fortsat et par hjælpere. 

 

7. Baneudvalg: 

Banen står flot, ellers intet at tilføje. 

 

8. Husudvalg, Albatros: 

Husk at bruge vores restaurant flittigt, så Hanne og Jimmy kan indhente lidt af den tabte 

omsætning i forårets nedlukning. 

 

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

Nyhedsbrevene udkommer regelmæsigt. 

Vi mangler en kontaktperson til diabetesforeningen. 
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10. HCP-, Regel og dommerudvalg, sportsudvalg og turneringsudvalg:   

Regelvandringer aflyst grundet manglende tilmelding. 

 

11. Øvrigt: 

Intet at bemærke 

 

12. Datoer for de næste møder:  

 26.08 – 13.09 – 11.10 

  

Mødet slut kl.  20.00 

 

Bjarne Kjærside 
 

B 
 


