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Dagsorden: 
22006: Referat fra sidste møde godkendt og er på hjemmesiden. 
22007: Kvartalsnøgletal ved KM 
22008: KM siden sidst. 
 Medlemstal 
 Funnel First 
 GiC 
 Personaleudflugt 
 Orientering om diverse møder m.m. 
22009: Regionsgolf BK  
22010: Referatarbejde samt selvevaluering BK. 
22011: Booking af bane forslag MAP. 
22012: Tilfredshedsskema udvalgsformænd BK. 
22013: Albatros 
Meddelelser 
Information hvad, til hvem, hvornår, hvordan, af hvem. 
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22006: Referat. 

 Bestyrelsen havde en god snak rund om bordet, angående referater. Hastighed kontra 
nøjagtighed blev diskuteret og der er enighed om at målsætningen er at et nøjagtigt referat 
skal være på hjemmesiden, ca. en uge efter mødeafholdelse. 

 

 

22007: Kvartalsnøgletal ved KM 

 Gennemgang af indtægter viser at medlemskaber og bag-skabe er som budgetteret. 
Shoppen omsætter rigtigt fint og synergien med fittingcenteret fungerer. 

Greenfee indtægter er bedre end budget, og de store greenfeemåneder kommer nu. 

Sponsorindtægter er større end sidste år, men noget efter budget. 

 Gennemgang af udgifter viser at elektricitet og gas er meget højt. Vores udgifter til 
generel vedligeholdelse og drift af maskiner (diesel) er også højere end forventet. 

Indtægten på lektioner er lavere end forventet. 

 

Beskrivelse fra John Sejer:  

 ” Kommentarer til månedsregnskabet pr 31.5.22. 
 
Driften: 
 
Indtægterne i alt 6.381 t.kr sammenlignet med budgettet på 6.745 t.kr viser at vi er ca. 350 t.kr bagefter. 
Der hvor det halter mest er på sponsor-delen, hvor vi er ca. 350 t.kr bagefter. 
Medlemskontingenterne og udlejning af bagrum følger pænt budgettet. 
Greenfee og SGO, salg af trackman timer samt moms kompensationen – her er vi ca. 155 t.kr foran budget. 
Shoppen er bagud med 65 t.kr ift. budget. Varelageret er beregnet på baggrund af en forsigtig lav 
dækningsgrad. 
 
Bane udgifterne i alt 1.894 t.kr mod budget 1.716 t.kr. 
Dette skyldes generelt lidt dyrere vedligeholdelse, eftersåning, brændstof-priserne samt leje af maskiner ifm. 
oprensning af søerne. 
 
Klubhusudgifterne overskrider budgettet med ca. 220 t.kr, hvilket hovedsageligt skyldes øgede udgifter til el 
og varme samt reparation og rensning af kloak. 
 
Samlet er vi pt ca. 740 t.kr bagefter budget. 
 
Likviditet er presset, dels som følge af den lavere indtjening, men også som følge af en noget større 
lagerbinding i shoppen end budgetteret. Vi vurderer pt ikke, at det vil være nødvendigt at optage det 
budgetterede prioritetslån.  Vi følger likviditeten tæt. 
 
John Sejer 
19.06.22” 
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22008: Km siden sidst 

 Vi nærmer os 900 aktive medlemmer. 

 Der er god appetit på vores opstartstilbud inkl. Udstyr og det bobler med nye 
medlemmer især om fredagen. 

 Funnel first har kastet 89 leads af sig fra vores facebook kampagne. Den 3 timers 
oplevelse personerne køber, giver medlemmer. Ringearbejdet og koordineringen af datoer og 
deltagere er dog stort. 

 Golfspilleren i Centrum viser fine tal fra vores gæster. 

 Vi ligger på +14 ift.. landsgennemsnit og alt er fint. Dog er der lidt for meget lede-tid 
efter bolde pga. roughen. Denne bliver klippet efter Mågepokalen og mon ikke det hjælper. 

Medlemsundersøgelsen bliver denne gang sendt ud d. 30. august til alle. Dette er proceduren 
fremadrettet. Vi håber på at vores medlemmer vælger mange 9 og 10 taller som vores gæster, 
og at de også kan lide udviklingen af klubben og banen. 

 

Klubben har inviteret alle ansatte, samt vores forpagtere, på udflugt. Denne gang går turen til 
Tivoli, hvor en af klubbens store sponsorer har været gavmild. 

Turen er en del af det gode samarbejde og medarbejdermiljø vi er så heldige at have i HGK. 

Omkostningen for klubben er begrænset til togbilletten. 

 

Nordlys Lade standere til El-biler 

Der er undersøgt priser og muligheder for opstilling af lade standere til elbiler. KM har fået 
grønt lys til at søge fonde og hjælp til finansieringen da det giver mening for HGK at drifte dette 
selv. Det påtænkes at opstille to standere med to stik på hver stander. 

 

 

 

 

Strøm og Solpaneler. 

Der er indhentet tilbud fra Viva energi ang. Opsætning af solpaneler på klubhusets tag. I runde 
tal koster det kr. 500.000, - og har en tilbagebetalingstid på 6-7 år. På den lange bane giver det 
mening da klubben bruger ca. 80.000 KWh pr år primært i sommerperioden. KM har fået grønt 
lys til at søge fonde og hjælp til finansieringen og vil i den forbindelse undersøge om der blandt 
medlemmerne er lyst til at oprette ”Det Grønne Udvalg”. Udvalget vil have fokus på Co2 
afledning, miljø og FN´s verdensmål. 

 

Company Days 

Der har været travlhed omkring afviklingen af klubbens to største company days. Vi takker 
medlemmerne for forståelsen torsdag og fredag, hvor disse havde fokus. 
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22009: Regionsgolf BK 

Der har været udfordringer med forståelsen af holdudtagelse ifm. regionsgolf. MB og MAP 
indkalder til møde med regionsgolftovholderne for at få afklaret dette. 

 

22010 Referatarbejde samt selvevaluering BK + Map 

Referatarbejde blev dækket tidligere i mødet ikke yderligere om dette. 

Selvevaluering bliver et emne til årets strategidag for bestyrelsen. 

 

22011: Booking af bane forslag MAP. 

Vores bane spilles sjovt nok fra første hul. Men vores bedste huller på Kirsebærholmen er der 
ikke så meget trafik på. Hvad kan vi gøre for at give medlemmerne bedre mulighed for at spille 
bag-ni. 

KM har talt med Golfbox, der fraråder at lave en bag-sløjfe der kan bookes. Det giver 
utilfredshed hvis spillere fra de første ni huller ikke har plads. 

Derfor undersøger KM og MAP-muligheden for at åbne bag-ni, sent på eftermiddage, hvor det 
kan lade sig gøre. 

 

22012: Tilfredshedsskema udvalgsformænd BK. 
I forbindelse med udvalgsdagen ønsker vi formændenes tanker om 2023. Det vil være 
ønskeligt, hvis årets formandsberetning var færdig før mødet, så vi kan se frem mod 2023 i 
stedet for at bruge for meget tid på det forgangne år. 
 
 
22013: Albatros 
Der var en god snak omkring bordet angående mulighederne for medlemmernes brug af 
Albatros under store arrangementer. 
Det ønskes som altid at der er muligheder for medlemmer, når det kan lade sig gøre. 
 
Meddelelser 
 
Baneudvalget laver banegennemgang med udvalgsformænd d. 7. juli for at få udvalgenes 
ønsker for baneudvikling. 
 
KM hjemmearbejdsplads revurderes og KM booker turneringskontoret 10-14 mandag til 
fredag. KM ønsker at være mere synlig og til rådighed for medlemmer og medarbejdere. 
 
MAP Dresscode. Er dette stadig relevant i 2022? Skiltning og holdning vurderes på strategi 
møde. 
 
Duffers Day begynderturneringen, skal i turneringsmodulet. KM kontakter Mix. 
 
Information hvad, til hvem, hvornår, hvordan, af hvem. Gennemgået. 
 

KM laver referat, 

Mødet slut kl.  20.03 
 
Ole Rasmussen 
B  


