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Bestyrelsesmøde nr. 5  2021  

 

Dagsorden 

 

1. Fastlæggelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 

 

2. Referat fra sidste møde  

Referat fra sidste møde godkendt 

 

3. HGK siden sidst 

Holbæk kommune har fremsendt brev om forslag til ændringer af teesteder 9 og 18, så de 

bliver mindre dominerende. 

OR, JK og BNK udarbejder forslag til action. 

• Lejeforhold hul 1 – 6. 

Intet nyt 

• Oplæg til forandringer i drift af shop/kontor.  

Vores nuværende løsning med at have både shop og administration i samme rum, fungerer 

ikke godt nok. Vores administrative opgaver kan ikke løses optimalt med stadige afbrydelser 

fra ”kunder” i butikken. 

En model kan være at flytte vores administration over i ”Turneringskontoret”, og bruge al 

pladsen i Servicecenteret til shop. Det giver også mulighed for et større varesortiment, og 

yderligere salg. 

Vi arbejder videre med projektet. 

• Strategidag for bestyrelsen: 9. september i Restaurant Albatros. 
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4. Økonomi:  

Indtjeningen ÅTD er over budget, og vores udgifter følger budget. 

Vi er stadig udfordret af lidt færre medlemmer end sidste år, hvis den trend fortsætter, får 

betydning for vores fremtidige økonomi. 

Likviditeten er fortsat fin. 

 

5. Servicecenter: 

Salget i shoppen går fortsat godt, både med grej, tøj og sko, og vi ser muligheder for yderligere 

salg ved mere fokusering på shoppen, med mere bemanding og længere åbningstider. 

Træningsiveren er fortsat stor, især salget af enkeltlektioner går godt. 

Greenfee og rabatordning 

OR har lavet forslag til nye greenfeepriser og rabatordning for gæsters spil med 

klubmedlemmer. 

Greenfeepriserne hæves således: Hverdage: kr. 400,-; Weekends og helligdage kr. 450,- 

Ved ”gæstespil” med et medlem af Holbæk Golfklub, ydes en rabat på kr. 100,- (max 3 gæster 

pr. medlem) 

Ændringerne træder i kraft for bookninger i Golfbox efter den 1. september 2021. 

Vi har fået dispensation til oprensning af søerne på Kirsebærholmen. Arbejdet sættes i gang i 

efteråret. Samtidig med oprensningen, vil vi lave skråningerne ned mod søerne fladere, som det 

er gjort på hul 9. Det skulle give bedre muligheder for liv i søerne. 

Vinterspil 

Eventuel lukning af banen for vinterspil. 

Bestyrelsen ønsker at banen skal være åben for spil så meget som muligt, så længe banens 

vedligeholdelsesstandard ikke skades væsentligt. 

Evt. lukning i vinterperioden besluttes af Chefgreenkeeper under hensyntagen til risiko for 

skader på banen. 

SGO-ordningen 

Der har været afholdt møde blandt klubberne i SGO-ordningen. 

Indstillingen herfra er, at prisen for deltagelse i SGO-ordningen hæves fra kr. 900,- til kr. 995,-. 

Det er 6 år siden priserne sidst er blevet justeret, og vi vurderer fortsat det er en rigtig god 

ordning for vores medlemmer. 

Samtidig ændres ordningen, så den kun gælder for spil i perioden fra 1. marts til 30. november. 

Alene Holbæk og Odsherred, har spil til sommergreens i vintermånederne. 

Bestyrelsen i HGK godkender ændringerne. 

 

6. Sponsorudvalg, Baneservice: 

Årets Erhvervsaften bliver tirsdag den 2. november. 

 

7. Baneudvalg: 

 Planlægning af vinteraktiviteter pågår 
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8. Husudvalg, Albatros: 

Forberedelser til istandsættelse af vores restaurationslokale pågår, med henblik på udførelse 

mens restauranten er lukket til vinter. 

 

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

Vi mangler ”ildsjæle” til vores hverveudvalg og juniorarbejde. 

Vi har nu et juniorudvalg, men vil meget gerne også have fundet en formand til at fronte 

arbejdet.  

Henvendelse, om både hverveudvalg og juniorudvalg, meget gerne til Jens Rohrberg eller Ole 

Rasmussen, for en snak om konditionerne for indsatsen. 

  

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

Marshalordningen fungerer godt. Vi får håndteret optræk til ”utilfredse” spillere på en god måde, 

og flowet på banen er blevet bedre. 

Marshals er også på banen omkring blokeringer i forbindelse med turneringer, så vi kan have så 

korte blokeringer som muligt, og give mulighed for at flere kan komme ud at spille, også de 

dage, hvor der afholdes turneringer. 

Vi køber ny PC til Turneringsudvalget(OR) 

 

11. Øvrigt: 

Årets generalforsamling bliver den 23. november. Sted og tid kommer senere. 

 

12. Datoer for de næste møder:  

 23.09 – 04.11 

  

Mødet slut kl.  22.15 

 

Bjarne Kjærside 
 

B 
 


