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Bestyrelsesmøde nr. 1  2022  
 

Dagsorden 

 

1. Ingen godkendelse af referat fra sidst, da dette er årets første møde 

 

2. Forretningsorden Bestyrelse gennemgået og godkendt.  

  

3. Orientering ”Bolde i fjorden” 

 Vi har modtaget svar fra jordprøverne vedr. det oplagte materiale fra søerne. Jorden er som 
forventet ”klasse A” og der er ingen forurening at finde. 

Planen er efter aftale med kommunen at flytte jorden til et andet sted på matriklen. Ved denne flytning 
bliver de sidste bolde maskinelt fjernet fra jorden. 

 

4. Orientering ”Kystsikring og renovation af teesteder” 

 Klubben udarbejder modsvar til kommunens brev angående lovliggørelse af teested 9, 12 og 
18. Teestederne vil i tilfælde af godkendelse mindskes i dimensioner, men vi håber at kunne forblive på 
græs. 

 

5. MS Spurgte ind til wi-fi på terrassen og starterhus. Da vi har fået Fibia med mere båndbredde, 
forventes det at wi-fi forbedres og når ud til både starterhus og terrasse.  

 

6. KM siden sidst. 
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Gennemgang af medlemstal. Antal aktive er d.d.  844 hvilket er normalt. Strategien er fortsat at 
øge medlemstallet til 900 aktive ved en god hvervning og begynderindsats. 

 

 Likviditet og bank er som forventet. 1. februar kommer indbetalingerne fra kontingenterne. 

 

Der er indhentet børneattester fra dem der er involveret i junior/elite arbejde. 

 

Årets donationer 145 stk er indberettet til Skat. Vi er igen i år taknemmelige for årets støtte til 
klubbens virke som almennyttig forening. 

Der er indberettet medlemstal til det Centrale foreningsregister 

Der er indberettet medlemstal til kommunen 

Regnskab og vedtægter er sendt til kommunen, hvilket er afgørende for at vi kan søge tilskud. 

Der er søgt om medlemstilskud. 

Vinter greenfee er sat til kr. 250,- uden mulighed for yderligere rabat. 

SGO mulighed for bookning er nu væk og genoptages 1 marts. 

Markedsføringsmodul er tilpasset. 

 

Hjemmesiden er blevet opdateret med SGO pris og vilkår, konstituerings diagram og 
kommunikations oversigt. Turneringsprogrammet er sat på. Sponsorportalen er opdateret. 

Der vil løbende blive opdateret så vi er i mål inden sæsonstart. 

 

Rangliste HGK er opsat i golfbox. Medlemmer u hcp. 10 kan melde sig til denne ugentlige 
turnering på golfbox og i turneringsmodulet, og herved vise formen. 

 

Simulator. 

Afsluttende installering er d. 31 januar og vi forventer at være helt klar herefter. 

Prisstruktur bliver kr. 300,- for en time (55 min) og årskort kr. 1500,- hvorved prisen bliver        
kr. 100,- pr time. 

Bestilling og betaling på hjemmesiden er meget tæt på at være klar. 

 

Drejebog for kommunikation med udvalg gennemgået. 

 

 

 

 

7. MP Orientering om fortsat OK rengøring aftale de næste 2 år. Vi er glade for fortsættelsen af vores 
gode samarbejde. 
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8. Datoer for de næste møder:  

 14. marts BM og strategimøde BM 22+23 april. 

 

Meddelelser: Indkommet spørgsmål fra Claes Hansen angående formidlingen af eventuelt fra 
generalforsamlingen. 

Under eventuelt kan alt drøftes og intet besluttes. Bestyrelsen kigger på næste års referat af eventuelt, 
da det nuværende er underskrevet af dirigent og anses for fyldestgørende. 

  

Mødet slut kl.  21.30 
 
Ole Rasmussen 
 

B 
 


