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Deltagere Bjarne Kjærside (BNK) 
Ole Rasmussen (OR) 
Jan Kipling (JK) 
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Morten Aamann Poulsen (MAP)
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Bestyrelsesmøde nr. 3  2022  
 

  

Dagsorden: 
1. Referat Bestm. 2 2022 
2. KM siden sidst 
3. Oplæg til Udvalgsdag 14. maj 

4. Datoer for næste møder  
5. Information hvad, til hvem, hvornår, hvordan, af hvem. 
6. Meddelelser 
 

 

1. Referat bestyrelsesmøde nr. 2 ingen bemærkninger. Møde 2.5 intern drøftelse angående 
konstituering, foreligger der ikke referat af dette. Der er heller ikke nogen bemærkninger til 
denne drøftelse bordet rundt. 

2. Økonomi gennemgået. Samme billede som sidste år. Medlemmer opfordres til at bruge 
betalingsservice, da der fortsat er udeståender. 

2b Årets resultat for indsamlingen ved Spar Nord Åbnings turnering blev kr. 33.850,- Dette er det 
højeste beløb vi nogensinde har indsamlet til fordel for sclerose. Flot klaret. 

 

2c Golfens Dag 24 april kl. 10-14 er der pt. 40 tilmeldte. Alle hænder er på banen med opbakning 
fra sportsudvalget satser vi på at alle får en god dag og at der er nye medlemmer blandt de 
fremmødte. 

Introhold begynder mandag d. 25. april kl. 17-20 
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2d Juniorturnering og begynderturnering fredage 17-18 forventes tilgang nu vejret er blevet godt. 
Infomail skrives til potentielle deltagere. 

 

2e Bemanding af ServiceCenteret søndage og helligdage er indtil nu klaret af formand og KM. Vi 
håber på at der tilgår frivillig hjælp til disse vagter når medlemmerne ser hvor fint der er blevet. 

 

2f HGK har indgået en aftale om opsamling af bolde fra vores søer, med firmaet ”Out of bounds”. 

Der vil komme dykkere der samler bolde op af søerne. Firmaet forsikrer at søerne ikke ødelægges 
og at arbejdet nærmest foregår ubemærket for golferne. 

 

2g Beplantningerne på 6,9 og 18 er der accept fra både kommune og kystdirektorat. Det skal 
nævnes at skovfyrretræerne på 9 hul over tid vil udvikle sig og ikke ligne juletræer for evigt. 

 

2h Jorden der er placeret i bufferarealet mod Dragerup by er tilplantet med blomsterfrø. 

 

2i Fairwayvanding på hullerne 14,15,17 og 18 er en prioritet for HGK og vi arbejder med Agrometer 
med en løsning hvor dette lykkes før tørkeperioden august og september. Agrometer er udfordret 
mht mange opgaver pt. Resten af hullerne påregner vi får vandingsanlæg i efteråret. 

 

2j Vi arbejder på at få flere juniorer og generelt flere medlemmer i HGK. Det besluttes derfor at 
medlemmer af HGK gerne må have venner og bekendte med på træningsbanen, for at prøve at slå 
bolde, uden beregning. 

 

3. Udvalgsdagen 14 maj blev gennemgået. Invitationer til udvalgsformænd, teamledere og 
tovholdere udsendes snarest. 
 

 

4. Datoer for de næste møder:  

 12. maj  

 

5 KM laver referat, skriver info til begynder og junior og oplæg til Udvalgsdagen. 

 

6. Proplanner drøftet. Der ønskes tydeligere markeringer i trænertiden. 

 Friholdtræning ønskes hcp. Opdelt 

 Udfordringer med flow på banen og hvordan der vinkes igennem gennemgået. 

 Der savnes generelt en forståelse af glidende gennemgang på banen. Undervisning af 
medlemmer og hvordan vi får bedre flow og vink igennem kultur drøftet. 

  

Mødet slut kl.  20.30 
 
Ole Rasmussen 
 

B 
 


