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Referat fra bestyrelsesmøde mandag d. 11. april 2022 kl. 18:00 på Tigervej 12, Køge. 

 

 
Indkaldt: 

Jesper Wraae-Bess (JWB) 

Palle Sick-Børgesen (PSB) 
Niels Jørgen Jensen (NJJ) 

Svend Clausen (SC) 

Bettina Gravad (BG) 

Kim N. Albertsen (KNA) 
Brian Ziegler (BZ) 

 

Inviteret: 

 

Afbud:   

 
 

 

 

 
 

 

 

Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af dagsorden for møde nr. 179 og referat fra møde nr. 178. 

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde samt agendaen for 11. april 22 blev godkendt og accepteret. 

 
2. Evaluering af generalforsamling 2022 

Der er for generelt for lidt plads i restauranten til generalforsamlingen, men da Cafe19 i februar altid er 

omdannet til puttegreen, kan det være svært at finde en anden løsning. 

 
Lyden er ikke speciel god i restauranten, og de medlemmer der sidder langt væk fra ”scenen” har svært 

ved at høre, hvad der bliver sagt, især når der samtidig arbejdes i køkkenet. Det blev foreslået, at vi 

fremadrettet udstyrer de involverede med mikrofon. Heidi har vist et anlæg, som hun bruger i forbindelse 
med bankospil. 

 

3. Konstituering af bestyrelsens sammensætning 
Formand vælges af generalforsamlingen og derfor ikke en del af konstitueringen. 

Næstformand er stadig SC 

PSB er stadig bestyrelsesmedlem 
NJJ fortsætter som kasserer 

BG er bestyrelsens sekretær 

KAN er suppleant 
BZ er suppleant 

 

Suppleanter deltager i GCH på bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret. 

 
4. Regnskab og sekretariat 

 

A. Kvartalsregnskabet for 1. kvartal 2022 var udsendt og de væsentligste observationer og 
afvigelser blev gennemgået og drøftet. 

 

B. Medlemsstatistik 2022 
Udviklingen i medlemstallet for GCH blev gennemgået.  

I 2022 har vi i 1. kvartal fået 15 nye medlemmer med DGU-kort, samt 24 nye 

prøvemedlemmer fordelt på ”Kvinder og Golf” samt øvrige prøvemedlemmer. I alt har 608 
personer nu medlemstilknytning til GC Harekær. 1. januar var tallet 569. 

 

C. Buggy-priser 2022  

Den annoncerede prismodel for buggyleje blev accepteret, og vi arbejder således med en 
enkeltturspris på kr. 250,- samt en mulighed for at købe turen for kr. 100, såfremt man 

har erhvervet et sæsonkort til kr. 1.500, - 

 
D. Åbningstider og telefon-omstilling. 

Der arbejdes p.t. med at opdatere klubbens telefonomstilling.  

Som udgangspunkt vil telefonerne bliver besvaret i sekretariatets åbningstider. Der bliver 
desuden etableret mulighed for omstilling til restauranten og SimGolf. Telefonen kan 

derefter ikke forventes besvaret udenfor sekretariatets åbningstider. 
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5. Planer og tiltag 

GLFR – klubbens nye app 

Vores 18 hullers bane er nu opmålt og kan ses i GLFR-appen. Om kort tid vil vores 9 
hullers bane med det officielle hul før søen også kunne findes på appen.  

 

Vi er ved at være klar til bestilling af trykte baneguides, hvor vi lister vore sponsorer på et 
par sider. Der er fra nu muligt at tilkøbe eksponering på de enkelte huller både on-line og i 

den trykte udgave. 

 

Det er i dag muligt at indtaste og opdatere den aktuelle score i appen. 
 

I GLFR-appen vil den fysiske aktuelle hulplacering fremgå af appen. 

 
Banestatus vil om kort tid blive opdateret fra GLFR til hjemmeside eller Facebook 

 

 
Lade standere til el-biler 

DGU har lavet aftale med Norlys, som tilbyder at opsætte lade standere hos GCH uden 

meromkostninger for klubben. Vi afventer mere info fra DGU, idet der ikke er afklaring på, 
hvorledes man håndterer opladning af biler, hvor man eksempelvis har aftale med andre 

leverandører. Vi kender heller ikke betingelser som eksempelvis bindingsperiode 

 

 
Info ved banelukning og spilleret når der åbnes igen. 

Risiko for banelukninger kan i mange tilfælde forudses i vejrprognoserne, og det blev 

foreslået, at man eksempelvis lukker banen en uge frem indtil kl. 9 eller 10, afhængig af 
frostgraderne. I denne periode kan der så ikke bookes i Golfbox, og vi undgår (minimerer) 

således muligheden for at ”straks booke” sig ind foran rækken af spillere, som venter på, 

at der åbnes for spil. 
 

Vi holder fast i boldrende-princippet, og åbner spillet i den rækkefølge, som der er booket, 

men er man der ikke, når det er ens tur, fortaber man retten og må bag i køen. 
 

Der skal skiltes med reglen ved touch skærmen og det skal præciseres, at samme reglen 

også gælder, såfremt der måtte være tale om tordenvejr. 
 

     

   

Frivilligt arbejde og belønningssystemer 
NJJ præsenterede en model for hvervning af frivillige via et ”katalog”, som beskriver 

hvorledes man som frivillig kan hjælpe klubben på udvalgte områder. Formålet er at skabe 

et register over de frivillige, som vi kan trække på i relevante situationer. 
 

Der arbejdes videre med modellen, og det blev foreslået at præsentere den for klubber-i-

klubben, når de er samlet til fælles spisning ved forskellige lejligheder.  
 

SGS-medlemskab til Baneudvalget 

Baneudvalget har forespurgt, om det var muligt at få gratis SGS-medlemskab, så man kan 
besøge de samarbejdende klubber og få inspiration til nye tiltag i GCH. 

 

Ønsket blev afvist i den foreslåede udformning, men der blev åbnet op for at betale 

baneudvalgets udgifter til greenfee, hvis og når de i fællesskab tager på inspirationstur til 
andre golfbaner. Betingelsen for refundering af greenfee er, at der udarbejdes en 

kortfattet rapport om det pågældende besøg. Der blev sat en limit på udgiften, som 

baneudvalget bliver gjort bekendt med. 
 

Almennyttig forening. 

Det er besluttet, at vi vil forsøge at opnå godkendelse som almennyttig forening, for 
derigennem at få mulighed for større momskompensationer end det beløb, som vi kan 

hente via splitmoms. 
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Prøvemedlemmer 

Vores Pro Kim har foreslået en alternativ måde at træne og undervise nye 

prøvemedlemmer i det grundlæggende golfspil.  
 

Små donationer 

Fra en tidligere sponsor har vi modtaget forslag om at skabe et rum for små donationer til 
klubben. Personer med stor kontaktflade står for hvervningen, mens klubben står for 

administrationen, som omfatter fakturering af donationen samt præsentation på en ny side 

på hjemmesiden.  

 
6. Orientering og diverse/eventuelt 

Klokke på hul 5 

Der blev efterspurgt en klokke, som kan medvirke til at forhindre ulykker på hul 5, når der 
slået ud over bakken i retning mod hullet. Sagen videreformidles til baneudvalget. 

 

   Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til 20. juni 2022 
 

   /BG & /NJJ 

 


