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Bestyrelsesmøde mandag d. 25. maj 2020 kl. 18:00 på Tigervej 12, Køge 

 

 

Indkaldt: 

Jesper Wraae-Bess 

Palle Sick Børgesen 

Svend Clausen 
Jørgen Kunnerup 

Niels Jørgen Jensen 

 

Inviteret: 

Monika Jensen 

Jens Kolding 
Per Wind 

Inviteret 

Lasse Engelhardt 

Kim Green 

 
 

 

 

 

Afbud:  

 
Monika  Jensen

 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden møde nr. 169 og referat fra møde nr. 168. 

 
 

2. Orientering fra Sekretariatet 

 

a. Status på drift v. sekretariatet. 

 

I.  Hjemmesiden 
 

Layout er i nogle tilfælde forskelligt fra det vedtagne layout, som sidste år 

blev besluttet. Bestyrelsen overvåger, om forskellighederne bliver så 

uaceptable, at der bliver behov for at gribe ind. 

 

 
III.  Vejskilte 

 

Vi har stadig ikke hørt fra Køge kommune som skal beslutte, hvilke 

dimensioner skiltene skal have. Vi afventer disse oplysninger. 

 

IV.  Gulvet over greenen i Cafe19. 

 
Der er et ønske fra restauranten og klubben om et mere fleksibelt system, 

som er lettere at montere og afmontere, når rummet  skal bruges til 

diverse formål.  

 

b. Økonomi 

 
i. Driftsregnskab 

 

Regnskabet for de (næsten) første 5 måneder blev gennemgået, og på de 

fleste parametre ligger vi bedre end på samme tid, sidste år. 
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Vi har ikke solgt årskort til buggyer p.g.a krisen, og derfor mangler vi p.t. 
30.000 kr. på denne konto. Vi sænker prisen for et årskort lidt, da en pæn 

del af sæsonen er gået uden mulighed for at benytte dem. Så håber vi, at 

de faste abonnenter vender tilbage. 

 

c. Medarbejdere 

 
Ingen bemærkninger. 

 

3. Markedsførings- og sponsorudvalg 

 

a. Sponsorudvalget 

 
Stor ros til sponsorudvalget, som har skaffet en del nye sponsorater til 

klubben. 

 

b. Markedsføring 

 

Ingen bemærkninger 

 
4. Matchudvalg 

 

a. Åbningsmatch 

 

91 deltagere til åbningsmatchen, som blev en stor succes. Et godt gennemført 

arrangement under svære betingelser og fantastisk, at så mange medlemmer 
valgte at støtte op, selvom det sociale samvær havde svære vilkår på dette 

tidspunkt i år. 

 

b. De frivillige 

Den planlagte match for de frivillige kræfter på Harekær måtte uheldigvis 

udskydes på grund af restriktionerne om forsamlingsstørrelser. Matchen er ikke 
annulleret og vil blive afholdt så snart myndighederne og forholdene tillader, at 

vi åbner gennemførelse af et arrangement, der også socialt er i stand til at 

påskønne de mange frivillige kræfter, som hjælper til på Harekær. 

 

5. Sportsudvalg (eliten) 

 

a. Danmarksturneringen 
 

Danmarks-turnering kører 13.14 juni og 15. august og alle matcher skal spilles 

på neutral bane. 

Vi ved endnu ikke, hvem GC Harekær skal være værtsbane for. 

 

Vores 1. hold skal spille de 2 første runder i Rønnede og sidste runde i Køge. 
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6. Baneudvalg 
 

a. Banen som helhed 

 

 

Stor ros for banens tilstand i øjeblikket.  

 
b. Greens 

 

Greens er væsentlig forbedret, men lige nu blomstrer græsset, hvilket giver lidt 

langsommere greens. 

 

Det blev pointeret, at vekslingen mellem sol og vand har sat god gang i 
væksten.  

 

Alle greens og teesteder er eftersået og luftes for x. gang i år. 

 

c. Teestederne 

 

Der bliver sat beholdere med topdressing iblandet græsfrø ud til alle par 3 
hullernes gule tee-steder, så spillerne får mulighed for selv at vedligeholde 

stedet. 

 

d. Materiale opbevaring 

 

Ingen bemærkninger. 
 

e. Baneændring 

 

Ingen bemærkninger. 

 

 
7. Husudvalg 

 

Ingen bemærkninger 

 

 

8. Juniorudvalg 

 
Ingen bemærkninger 

 

9. Herreklub 

 

Ingen bemærkninger 

 
10. Dameklub 

 

Ingen bemærkninger 

 

  



Bestyrelsesmøde nr. 169 

Bestyrelsen for Golf Club Harekær 

 

                                                                                        Side 4 

11. Seniorklub 
 

Ingen bemærkninger. 

 

12. Regeludvalg 

 

Ingen bemærkninger 
 

13. Begynderudvalg 

 

12 nye medlemmer 

 

 
14. Indendørsgolf 

 

Ingen bemærkninger 

 

15. Baneejer  

 

Ingen bemærkninger 
 

  Ingen bemærkninger 

 

16. Restaurant 

 

Ingen bemærkninger 
 

 

17. Trænerstab 

 

Ingen bemærkninger 

 
 

18. Medlemshenvendelser 

 

Ingen bemærkninger 

 

 

19. Kommende møder.  
 

Ingen bemærkninger 

 

 

20. Eventuelt 

 
Ingen bemærkninger 

 

 

/Niels Jørgen Jensen  

 


