
 

 

Harekær d. 10. februar 2019 

Referat til Generalforsamling 

 

Til stede fra bestyrelsen var:  

 

Jesper Wraae-Bess 

Palle Sick Børgesen 

Jørgen Kunnerup 

Svend Clausen 

Tina Skou Larsen 

Monika Jensen, suppleant 

 

Dagsorden for mødet var:  

 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 

4. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Fremlæggelse af budget til godkendelse 

7. Valg af formand – for 2 år på ulige årstal 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant 

10. Eventuelt 
 

Jesper Wraae-Bess bød velkommen til Generalforsamlingen. 

 

AD1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog John Dybdal som dirigent. 

JD blev valgt og bekendtgjorde at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 

 

AD. 2 Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 

 

Formandens beretning: 

 

”I modsætning til 2017 var 2018 en meget varm og tør omgang. I lighed med andre baner, har dette 

desværre givet nogle udfordringer på banen.  

Greenkeeperne har jo ingen indflydelse på vejret, og tro mig: De har gjort, hvad de kunne for at 

holde banen i spilleklar stand. Da tørken satte rigtigt ind kunne søen ved hul 2 ikke levere 

tilstrækkeligt vand til blot en nødtørftig vanding af greens. Det fik Lasse og Co til at få kommunens 

godkendelse til at pumpe vand fra hul 17 til hul 2. Et større projekt, som gav en del merarbejde, 

bl.a. omlægning af rørføring i kanten af hul 8.  

Tak til greenkeeperne for jeres indsats i 2018. 



 

 

 

Medlemsstatus  

Golfsporten har, i forhold til mange andre sportsgrene, en relativ høj gennemsnitsalder. Det 

betyder også, at vi desværre oplever større afgang i medlemsskaren end de fleste andre 

sportsgrene.  

I 2018 har vi haft en nettotilbagegang på 11 medlemmer.   

I forbindelse med udmeldelserne, har en del tilkendegivet, at årsagen var helbred, og at de 

forventer at være ’fit for fight’ inden sæsonstart, og i givet fald vil melde sig ind igen.    

I 2018 og januar 2019 har vi desværre mistet en håndfuld af vores gode medlemmer. Æret være 

deres minde.  

Markedsføring  

Vi har i 2018 fortsat vores annoncering i  

- Seniorliv i Køge og omegn, som kan afhentes på alle offentlige kontorer, i banker m.fl. Køge  

- Spots i Rishøj- og Skensved hallen  

- Annoncering i publikationen ’Ny i Køge’, som Køge Kommune sender til alle nye borgere 

samt borgere, der skifter bolig. 

En analyse af effekten ultimo året har desværre vist, at dette har givet max 3 medlemmer, hvorfor 

bestyrelsen har besluttet ikke at fortsætte denne annoncering.  

Vores arbejde med sociale medier er vi til gengæld kommet lidt længere med. Vores facebookside 

Golf Club Harekær er nu den, hvor vi lægger forskellige nyheder og annonceringer ind. Lasse og 

Annalise har påtaget sig opgaven med at sikre rettidig besvarelse af henvendelser, og vi har haft en 

pæn respons på de ting vi har lagt ud der.  

Davies Golf 

Vores samarbejde med ’det nye Davies Golf’ består nu af den lille shop, som vi har ved siden af 

kontoret samt trænerne Kim og Keen.  

I den forbindelse er det dejligt at konstatere, at flere medlemmer har taget tilbuddet om gratis 

træning til sig, og dette fortsætter til og med 24. marts.  

For god ordens skyld skal jeg oplyse, at alle med registreret spillehandicap kan deltage i 

træningen.  

Fritspil og Selandia Golf: 



 

 

Som vi har skrevet i tidligere fremsendt Nyhedsbrev, har vi forlænget vores fritspils ordninger med 

Værebro, Brøndby, Sorø og Midtgolf for 2019. Ree har valgt at trække sig ud, men tilbyder en fast 

greenfee til Harekær-spillere på kr. 300 alle dage.   

I 2018 havde vi 1748 besøgende fra disse klubber – en tilbagegang på 6 %.   

Vi har indgået en ny fritspils aftale - med Møn Golfklub, hvor begge parter ser frem til et 

udbytterigt samarbejde.  

Selvom der er tale om fritspil, så skal vi gøre opmærksom på, at man ikke kan benytte 

fritspilsklubberne som hjemmebane, således accepterer Værebro kun 5 runder pr. fremmed medlem 

om året.  Og der bliver løbende fulgt op på antal spillede runder.    

SGS samarbejdet fortsætter ligeledes og til samme pris som hidtil. Klubberne i det samarbejde er 

fortsat Sydsjællands, Køge, Vallø, Ishøj, Falster & Greve Golfklubber.   

Det samlede gebyr, som SGS medlemmerne betaler for medlemskabet, fordeles i november ud fra 

antallet af spillende runder i de enkelte klubber.  Vi får forsat en stor del af disse midler, men i år 

har vi med 913 spillende runder hos os haft en tilbagegang på 15,7 %. Da andre klubber samtidig 

har haft en fremgang i forhold til tidligere, er vores tilskud næsten blevet halveret i forhold til sidste 

år.  

Klubmesterskaber   

Slagspil 

Klubmesterskaberne i slagspil blev afholdt i august. Tillykke til  

- Herrer: Christian Skou Rasmussen  

- Damer: Malene Clausen 

- Dame junior: Malene Clausen 

- Herre Mid-age: Johnny Eksing  

- Dame senior: Helle Lyngsmark 

- Herre Veteran: Mathieu Arevalo 

Hulspil 

Klubmesterskaberne i hulspil blev spillet i september. Tillykke til   

- Klubmester for herrer: Christian Skou Rasmussen 

- Klubmester for damer: Malene Clausen  

 



 

 

Klubber i klubben 

Juniorer 

Vi har desværre Ikke specielt mange juniorer i klubben – men en generel trend i golfsporten. Derfor 

vil der i det kommende år blive set på udvikling af trænings-/turneringskoncepter, således man kan 

få vendt den negative udvikling i antallet af unge golfspillere. 

Hos Harekær har vi prøvet med Bedsteforældregolf, hvor vi havde en god tilslutning. Vi vil igen i år 

forsøge os med dette i foråret.   

Harekærs generation af unge golfspillere er så småt begyndt at spille ”voksengolf” 

Malene Clausen blev klubmester for juniorer i pigerækken. Desværre ikke nok tilmeldte i 

drengerækken. Håber det bliver bedre i 2019.   

Malene Clausen vandt juniorcup for piger under 17 år (hele Danmark) 

Sandkassegolf er begyndt at blomstre list op. Vi er ved at være oppe på 5 nye.  

Vi håber på fremgang for juniorer i 2019.  

Eliten  

For Herreelitespillerne i Harekær blev det endnu et år med succes. Vores udviklingshold, 3. holdet, 

endte på 3. pladsen i en meget jævnbyrdig pulje, efter et par uheldige resultater i den sidste 

spilleweekend, hvor de ellers lå til at kunne spille med om oprykning. 

I 4 division mødte 2. holdet overmagten i Ledreborgs 1. hold, der suverænt vandt puljen med os på 

2. pladsen. 

I 3. division vandt vores 1. hold i suveræn stil gruppespillet i en pulje bestående af Roskilde, 

Hedeland og Smørum, og kvalificerede sig derfor til en oprykningskamp om en plads i 2. division, 

mod Trelleborg. Dette oprykningsdrama udspillede sig på Hørsholm Golfklubs bane 15. september, 

og vi skulle helt hen til det sidste hul i fourball’en, der blev delt i birdies, efter et forrygende 2. slag 

fra Daniel. Delingen af dette hul betød at vi vandt 6,5-5,5 og dermed sikrede vi os oprykningen til 

2. division. 

Oprykningen til 2. division har den betydning, at vi i 2019 spiller hjemme med alle hold samme 

dag, så banen kun vil være lukket en dag i hver turneringsweekend. Vi starter i weekenden 4.-5. maj 

og allerede den 5. maj får vi besøg af Køge i et, tør jeg godt love, brag af et lokalopgør, som ingen 

af holdende har tænkt sig at forlade som taber.  

Eliten har igen i år Keen Bernberg som spillende træner. Keen skal igen i år spille fuldt program i 

Nordic League, der er en overbygning af Eccoturen og Swedish Golftour, disse turneringer starter 

med winterseries i Spanien, hvor Keen i løbet af februar og marts skal spille fire turneringer 

begyndende på tirsdag(12/2). 



 

 

 

Seniorerne 

Seniorafdelingen er en aktiv og velfunderende klub på 88 medlemmer, som hver torsdag – året 

rundt – møder op i GCH.  

Udover torsdagsmatcherne har de i 2018 haft flere arrangementer – altid med fantastik god 

tilslutning.  F.eks. kan nævnes: 

• 2 venskabsmatcher med Brøndby. Hjemme og ude. Med 85 spillere i hver match 

• Intern hulspils turnering 

• Intern golf + bowling 

• Simgolf arrangement 

• Intern match på Dragsholm & Skjoldnæsholm (30 spillere hver gang) 

• Intern Haretur, hvor turen spilles på frit-spils banerne. 

Godt gået. Og fortsæt endeligt den gode trend.  

Ramlerne  

Ramlerne er den største klub i klubben med 123 medlemmer.  De har spillet 29 runder, hvor der har 

været ca. 70 deltagere pr. gang.  

I Ramlerturneringen tirsdag den 14. august blev banerekorden fra gul tee slået hele 2 gange. Den 

gamle rekord havde Kristian F. Jensen med 69 slag, som han lavede ved afslutningsmatchen den 6. 

okt. 2013. 

Christian Skou Rasmussen, som havde tee'et ud kl. 13:00, kom ind med en score på 64 slag - 5 

bedre end den gamle rekord. 

Christian fik dog kun lov til at være indehaver af rekorden i godt en time, indtil Nick Ihler Madsen 

kom ind med en score på 63 slag. 

Tillykke til dem begge.  

Ramlerne har afholdt 2 præmie-dinner matcher – med ca. 65 deltagere pr. gang.  

Ramlerne har vanen tro afholdt to ture – én til nordvestlige England i april med 28 deltagere, og 

den årlige en-dags tur til Sverige i september med 40 deltagere.  

 



 

 

Årets Ramler, som blev kåret ved afslutningsmatchen den 13. oktober blev Nikolaj von Scholten. 

Stort tillykke med det.  

Bunnierne 

Bunnierne har altid plads til nye medlemmer, da vi gerne vil være flere end de 53, vi er på 

nuværende tidspunkt.  

Damerne deltager hvert år i Pink Cup indsamlingen, og har gjort det siden 2005.  

I den forbindelse vil Bunnierne gerne takke for den fantastiske opbakning, der hvert år er til deres 

indsamling. I 2018 blev der på landsplan indsamlet 2.9 mio. kr. Ud af disse indsamlede Harekær 

kr. 93.950, og blev dermed nr. 3 i indsamlingsresultat. Godt gået.   

Landsfinalen og VIP finalen blev afholdt i Harekær. Et fantastisk arrangement, som vi har fået 

rigtig positiv respons på.  

Pink Cup indsamling 2019 starter op omkring april-maj måned, så når Jonna m.fl. igen kommer og 

presser jer for sponsorater, så husk det går til et godt formål. 

I øvrigt kan jeg oplyse om, at man i år kan bestille både herre- og damebluser, hvor hele beløbet 

går til Pink Cup indsamling 2019.  

Matchen med det største deltagerantal blev igen i går ’Åben Damedag’ med 130 deltagere. 

Henvendelserne om denne match starter allerede i april, så man rundt omkring i andre klubber kan 

sikre, at de har tid til denne dag.  Damerne har med hårdt arbejde gennem mange år oparbejdet et 

stort sponsorgrundlag, som er med til at sikre en fantastisk dag.  

Ved afslutning af sæsonen udnævner Bunnierne ’Årets Bunnie’, som blev Tina Skou Larsen, og 

årets ruscher, som blev Laila Christiansen. Tillykke til jer begge.  

Begynderne 

Begynderklubben har fået 8 helt nye medlemmer som er blevet fritspillet.  Disse kan nu deltage i 

GCH andre klubber i klubben. Desuden har de haft tilgang af 2 spillere yderligere fra anden klub, 

som nu spiller med i Begynderklubben.  

Begynderklubbens trofaste kaptajner har gjort et stort arbejde med at hjælpe til i 

mandagsmatcherne, hvor der typisk er godt 20 personer, der spiller ud mandag aften.  

Efter matcherne samles man omkring en bid brød og en hyggesnak om dagens runde.  

Kim Green har gjort et stort stykke arbejde med gratis træning, hvilket har haft meget stor 

betydning for den hurtige udvikling af spillerne i Begynderklubben. Bedste spiller er gået fra 

handicap 66 til 21,4 på en sæson, hvilket er helt imponerende. Gratis træning har haft meget stor 

betydning for begynderne og har helt sikkert ført til meget store forbedringer for alle, der har 

deltaget.  



 

 

Så jeg er glad for, at kunne sige, at vi har haft et rigtig positivt år i Begynderklubben med stort 

sammenhold og spillerglæde.  

Restaurant 

Maiken & Lars har som bekendt valgt, at 2018 var deres sidste år i Golf Club Harekær.   

Jeg vil gerne takke Majken og Lars for et godt køkken i 7 gode år – vi er nogle, der ud fra målt 

’diameter’, mener at de var lidt for gode. Jeg ønsker dem held og lykke fremover.  

”Gennem vinteren har der været afholdt interviews med flere interesserede forpagtere, og jeg kan 

her afsløre at vores nye forpagter er Steffan og Patrick, der driver cateringfirmaet ”Den Tykke 

Gris”. 

Alle de frivillige 

Igen i 2018 har Golf Club Harekær eksisteret på rigtig mange frivilliges indsats. Jeg og resten af 

bestyrelsen takker jer for denne kæmpe indsats. Uden jer var der ikke noget, der hed Golf Club 

Harekær    

Økonomi 

På trods af vedvarende fokus med at sikre overensstemmelse mellem udgifter og indtægter, er det 

desværre ikke lykkedes helt at realisere det forventede overskud.  

Vi må blandt andet konstatere, at modsat vores forventning, kan golfspillere bedre lide at spille i 

regnvejr end i for meget varme. Greenfee indtægterne blev godt nok kr. 14.000 højere end 

budgetteret, men kr. 40.000 mindre end i 2017. Resultatet, som I kan se af det fremsendte regnskab, 

blev et lille underskud på kr. 56.000.  

Jørgen vil i sin gennemgang komme nærmere ind på de enkelte områder.   

Harekær A/S  

Igen i år har jeg grund til at takke Harekær A/S - ved Naomi samt Anne og Palle Flackeberg - for et 

konstruktivt samarbejde, som vi i bestyrelsen sætter stor pris på. Vi ser frem til at det fortsætter 

fremover.” 

 

Formanden afsluttede herefter sin beretning. 

Beretningen gav følgende spørgsmål hvorefter den blev godkendt af forsamlingen. 

 

133-621 Leif Marseen: Der er stadig nogen som ikke er medlem af Facebook. Kan alle nyheder 

også lægges på hjemmesiden? Annalise Hansen henstiller til at man prøver at tilgå Facebook ved 

brug af F-knap på hjemmesiden, og derved får oplysninger.  

133-612 Leif Marseen: Har vi samme politik som Værebro om maksimalt 5 runder. Nej det har vi 

ikke, vi tager mod alle spillere. 
 

 



 

 

AD. 3 Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 

Regnskab er lagt på hjemmesiden og udsendt sammen med indkaldelsen til Generalforsamlingen. 

 

Jørgen Kunnerup gennemgik regnskabet for 2018 med følgende kommentarer: 

 

”Indtægterne har i 2018 været knap 96.000 højere end budget, hvilket alene skyldes at omsætningen 

fra AM-AM 2018 i år er medregnet DKK 98.000 under greenfee og DKK 13.500 under 

sponsorindtægter. AM-AM 2018 var en stor succes med et overskud på DKK 43.000 imod DKK 

27.000 i 2017. Ved at medtage omsætningen får vi også mulighed for at beregne splitmoms af 

udgifterne på i alt DKK 66.500 (som er med under markedsføringsomkostninger, primært møde- og 

arrangementsudgifter). Efter en god start på året endte greenfeeindtægterne desværre DKK 

103.000 under foregående år, ligesom udligningen fra SGS også var betydeligt under det 

forventede som følge af færre spillede runder hos GCH. Der er ingen tvivl om, at vores tørkeramte 

bane bærer en del af forklaringen her, hvilket også kan ses af udviklingen i SGS-afregningen. 

Slutafregningen var her næsten DKK 24.000 mindre og årsagen til en tilbagegang på SGS med 

DKK 14.000 til DKK 84.622, da vi selv have 59 tilmeldte medlemmer imod 48 i 2017. 

Kontingentindtægterne blev realiseret næsten DKK 42.000 bedre end budget, ligesom der var 

positive afvigelser på skabsleje og buggyudlejning. Sidstnævnte var specielt i juli 2018 en sællert – 

måske pga. det varme vejr og vores tilbud om 50% på greenfee, som gjorde, at mange valgte at 

tilkøbe buggy til DKK 275 for en runde.  

 

Forpagtningsafgift m.v. er gået op fordi der er brugt ekstra på den gratis træning til klubbens 

medlemmer igennem det meste af året. 

 

Markedsføringsomkostninger er gået op, primært fordi omkostninger til AM-AM 2018 er med her 

med DKK 66.500, men også fordi vi har forsøgt at bruge lidt mere på marketing – desværre uden 

det ønskede resultat jf. formandens beretning. 

 

Lokaleudgifter er realiseret DKK 89.000 over budget, hvilket kan forklares ved øgede udgifter til 

varme, hvoraf ca. DKK 11.000 dog er ekstra ca. 3 uger på tankene, som blev fyldt op 21/12, 

ekstraudgifter til spildevand som også indeholder spuling af kloakrør på banen. Derudover har det 

været nødvendigt at skifte en del af lyset i træningshallen samt at opsætte et nyt net, hvilket har 

kostet godt DKK 21.000. Endelig har køle-og fryseskabene i Cafe Harekær kostet næsten DKK 

14.000 i reparationer i 2018. Rengøring stiger primært fordi vi er gået over til papirhåndklæder i 

stedet for de uhygiejniske hånd tørrere.   

 

Administrationsudgifter er det lykkedes at realisere DKK 72.000 under budget – men nu er der nok 

heller ikke meget mere at hente på denne post, hvor alene DKK 86.421 er vores kontingent til DGU. 

 

Personaleomkostninger er realiseret stort set som budgetteret inkl. ansættelsen af Willem i 7 

måneder i sommerperioden, hvilket har været en stor hjælp for Lasse. 

  

Tab på tilgodehavende er stadig på et acceptabelt niveau, og dækker over i alt 4 fordringer, hvoraf 

den ene efterfølgende blev fuldt afviklet, imod at vi eftergav inkassoomkostningerne. De pr. 

31/12/2018 udestående debitorer er alle betalt primo 2019. 

 

Maskinparken har med DKK 181.500 været meget dyr i reparationer i 2018, men Lasse håber at 

kunne reducere dette tal med ca. DKK 50.000,00 i 2019, selvom der naturligvis ikke kan udstedes 



 

 

garantier med vores efterhånden noget bedagede – men stadig af Gunnar godt vedligeholdte – 

maskinpark. 

 

På banen er der brugt DKK 80.000 mere end budgetteret, hvilket for DKK 60.000 skyldes udgifter 

til reparation af vandingsanlæg (som tørken afslørede ikke virkede optimalt) samt underboring af 

vejen for at skaffe vand til for-9 fra søen ved hul 17, afløb ”ud i hampen” på hul 8 og reparation af 

dræn på hul 9. Herudover, er der som planlagt brugt hele 4 lastbiltræk topdress til greens. 

 

Splitmoms er i 2018 uændret 8%, men af noget større udgifter, bl.a. pga. AM-AM som nu er 

medtaget i driften. 

 

Resultatet ender derfor primært som følge af mindre greenfee indtægter og ekstraordinære udgifter 

desværre DKK 179.000 under budget med et underskud på DKK 56.260. 

  

Debitorer er vist med de pr. 12/12/2018 opkrævede kontingenter og skabsleje. Det opkrævede beløb 

er faldet med godt DKK 284.000 og dækker over et fald i opkrævede medlemmer med 27 stk. til 470 

og et fald i gennemsnitligt kontingent med DKK 265. Faldet i kontingent skyldes, at en del 

medlemmer har valgt at blive flexmedlemmer herunder specielt Greenfee medlemmer, som jo så 

forhåbentlig vil give øgede greenfee indtægter til delvis kompensation for faldende 

kontingentindtægter. Dette er ifølge DGU en trend omkring storbyerne Århus og København, men 

gør det ikke nemmere at drive golfklub. Men mere herom under budgettet. 

 

Skyldig deponering af depositum til Harekær A/S var ultimo 2018 DKK 50.000, hvilket vi, som følge 

af de mange ekstraordinære udgifter til vandprojekter til banen, har aftalt med Harekær A/S at lade 

stå som skyldig omkostning. Vi holder i øvrigt en løbende dialog med baneejer omkring driften og 

udviklingen i golfklubben. Baneejer har etableret kontakt til omkringliggende klubber idet Harekær 

A/S betaler ca. DKK 157.000 i ejendomsskat, mens Køge for et 40% større areal kun betaler DKK 

10.000 i ejendomsskat, hvilket er en urimelig forskelsbehandling. Vallø betaler åbenbart endnu 

mere, mens Greve har involveret juridisk bistand i relation til ejendomsbeskatningen.” 
 

Kassereren afsluttede herefter sin fremlæggelse af regnskabet. 

Fremlæggelsen gav følgende spørgsmål hvorefter regnskabet blev godkendt af forsamlingen. 
 

133-769 Joan Rønne: Markedsomkostninger på 120.000,- hvad dækker det over? 65.000,- til AM-

AM, Resten er regionsgolf og regninger til restauranten til forplejning, klubmesterskab mm.  

133-24 Grethe Nielsen: Beløb fra matchturneringer er altså også med i regnskabet på denne post? 

Ja, det er de. 

133-493 Nick Ihler Madsen: 750,- for DGU kort, hvad giver det ret til? Det gives kun til 

spilleberettigede spillere med handicap. Har man aldrig tidligere spillet skal man gennem 

regelundervisning og træninger. Vi ønsker ikke at banen bliver Pay and Play og vi giver derfor kun 

kort når regler og spil er godkendt.  

133-621 Leif Marseen: Midtgolf giver 2 greenfee billetter sammen med deres DGU kort. DGU-

medlemskab skal dækkes samt lidt til administrations omkostninger, som giver en samlet udgift på 

tæt ved 750,- Yderligere ”gaver” vil give underskud.  

133-2036 Kjeld Mårtensson: AM-AM fonden er kommet ind i regnskabet og fremgår med -18.000,- 

i regnskabet. Det er korrekt. 

 

 



 

 

AD 4. Ifølge vedtægternes § 8 skal forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på 

generalforsamlingen, være indgivet til bestyrelsen senest den 1. februar. 

 

Forslag til ændring af vedtægterne (fra bestyrelsen): 

 

§6 Udmeldelse tilføjes følgende: ”Ved udmeldelse i et kalenderår kan indmeldelse til reduceret 

kontingent i de efterfølgende to kalenderår ikke opnås.” 

 

Formanden fremlagde begrundelsen for bestyrelsens forslag. Vi har medlemmer som melder sig ud 

og så melder sig ind året efter til nedsat kontingent. Denne omgåelse ønsker bestyrelsen stoppet. 

Forslaget blev godkendt. 
 

Forslag fra medlem nr. 133-25 Bent Nielsen: 

”2 forslag til generalforsamlingen 2019, der ønskes sendt til afstemning hver for sig: 

1. Som et forsøg i sæsonen 2019-2020 tillades kørsel med trolley og el-vogn hele året i 

Harekær - når det ikke er frostvejr (samme regler som i dag) 

 

Kommentarer 

a. Klimaforandringerne vil betyde flere og længere perioder uden frost – desuden viste 

tørken i 2018 at græsset kommer sig - uanset hvad 

b. Andelen af seniorer vil kun være stigende i årene fremover – for at tiltrække og 

fastholde denne gruppe, vil tilladelse af vogne være vigtig 

2. Som et forsøg i sæsonen 2019-2020 tillades spil på hele sommerbanen i Harekær - når det 

ikke er frostvejr (samme regler som i dag) 
Kommentarer 

a. Hvis forsøget viser, at banen klarer det godt/acceptabelt – vil jeg forvente at klubben 

vil kunne tjene penge på, at sætte en lav green-fee i vinterhalvåret. Dette som et 

alternativ til vintermedlemskab i f.eks. Greve / Vallø. 

b. Det bør overvejes at anvende tee-steder udenfor ordinære tee-steder  

Det bør overvejes at regulere banen med blå områder for at undgå unødigt slid på banen.”  

 
Har Lasse kommentarer til dette? Vi vil som udgangspunkt holde åbent så længe som muligt. Banen er åbent 

for spil, vi ser hvad skader bliver og vil konkludere på dette efter sæsonen.  

 

133-24 Bent Nielsen: Hvis dette kan vedtages har  bestyrelsen opbakning fra medlemmerne. Lasse tilføjede 

til debatten at det må ses som fremgang at vi er gået fra vinter greens til sommergreens det meste af året. 

Forsamlingen gav bestyrelsen opbakning til at fortsætte den gode udvikling med at banen holdes mest muligt 

åbnet for spillere og benyttelse af vogne.  

 

133-621 Leif Marseen: Bent har et godt forslag og vinter teesteder burde oprettes, så almindelige teesteder 

skånes. 

 

Brug af trolley tilladt, der henstilles til at holde sig fra fairway i vides muligt omfang ved brug af trolley. 

 



 

 

1739 Jørn Jensen: Brug af trolleyer med smalle dæk bør forbydes. Det er var der ikke stemning for i 

forsamlingen. 

 

133-24 Bent Nielsen: Der stemmes ikke om forslaget, da budskabet er gået igennem. 

Forsamlingen gav bestyrelsen opbakning til at fortsætte den gode udvikling med at banen holdes mest muligt 

åbnet for spillere og benyttelse af vogne. 

 

AD 5. Fastsættelse af kontingent 

 

I henhold til vedtægternes § 5 fastsættes kontingent efter indstilling fra bestyrelsen. Bestyrelsen 

foreslog, at kontingentet for 2019 bliver som følger: (Kontingenter er uændret i forhold til sidste år). 

 

 Aktive Seniorer: 6.600,- 

 Flex: 3.000,- 

 Hverdagsmedlemmer: 4.975,- 

 Ynglinge: 3.000,- 

 Juniorer: 1.750,- 

 Sandkassegolf (op til 8 år, uden spilleret) 500,- 

 Studie: 3.300,- 

 Langdistance: 4.000,- 

 Månedligt kontingent: 616,- 

 Vinterkontingent (indendørsfaciliteter): 750,- 

 Greenfee medlemskab (kun DGU kort): 750,- 

 Passive: 700,- 

 

AD 6. Fremlæggelse af budget til godkendelse 

 

Kassereren fremlagde budget for 2019 med følgende kommentarer: 

 

”Det pr. 29/10/2018 udsendte budget er revideret pr. 20/1/2019 som følge af de lavere 

opkrævninger af kontingent udsendt 12/12/2018. Vi forventer og tror, at geenfeeindtægterne vil 

kunne øges med DKK 100.000 sammenlignet med 2018. Bl.a. forventer vi, at 24 medlemmer med 

greenfee medlemskaber vil bidrage til øgede indtægter her.  

Vi mangler desværre stadig reaktion –og ikke mindst indbetaling - af kontingent for 2019 fra 11 

medlemmer (ud af de 470 opkrævninger udsendt 12/12/2018). Disse fik den 2/2/2019 rykker 3 med 

et gebyr på DKK 100 med varsel om inkasso, hvor gebyret jo stiger betragteligt i form af 

inkassosalær. 

Budgettet forudsætter udover, at restanterne betaler, at vi får yderligere 20 medlemmer til 

gennemsnitskontingentet på DKK 5.634, svarende til kontingentindbetalinger på DKK 110.407. Vi 

fik i perioden 9/2 – 1/7/2018 yderligere kontingentindtægter på DKK 143.457,00, så det burde ikke 

være umuligt at opfylde denne forudsætning. 

 

Nu efter, at vi har indgået ny forpagtningsaftale vedr. Cafe Harekær er budgetusikkerheden 

elimineret her.  



 

 

Udgifterne er gennemgået grundigt, og omkostninger til marketing er fjernet, ligesom øvrige 

udgifter er baseret udgifterne i 2018 men uden ekstraordinære udgifter. Derudover, vil udgifter til 

EDB kunne reduceres yderligere, bl.a. ved frikøb af leaset betalingsautomat.  

To af vore leasingkontrakter på maskiner udløb i 2018, hvilket kostede lidt ekstra til frikøbet, men 

herefter sparer vi den løbende leasingydelse. I 2019 vil vores månedlige leasingydelser således 

falde med godt DKK 5.900/måned til godt DKK 6.000/måned.” 

 

Kassereren afsluttede herefter sin fremlæggelse af budgettet. 

Fremlæggelsen gav følgende spørgsmål hvorefter budgettet blev godkendt af forsamlingen. 

 

133-1468 Frode Klausen: Hvad er overskrifterne på det viste slide? 1. kolonne er første udsendelse 

af budget,2. kolonne er nyt budget og 3. kolonne er forskellen mellem 2018 og 2019. 

1332 Leif Larsen: Afstemning er det om det nye budget? Ja det er det.  

 

AD7. Formanden Jesper Wraae-Bess er på valg og villig til genvalg. 

Bestyrelsen anbefaler valg til formanden. Formanden blev valgt med applaus 

 

AD 8. Næstformand Palle Sick Børgesen og kasserer Jørgen Kunnerup er på valg. Begge er villige 

til genvalg. Bestyrelsen anbefaler valg til begge. 

Begge blev valgt med applaus.  

 

Suppleant Monika Jensen er på valg og er villig til genvalg. Bestyrelsen anbefaler valg af Monika. 

Monika blev valgt med applaus. 

 

AD 9. Bestyrelsen indstiller Ragnhild Kofod som revisor. 

Bestyrelsen anbefaler valg af Ragnhild. 

Ragnhild blev valgt med applaus. 

 

Bestyrelsen indstiller Carsten Hansen som revisorsuppleant. 

Bestyrelsen anbefaler valg af Carsten. 

Carsten blev valgt med applaus. 

 

AD 10. Husk, der kan ikke træffes beslutninger under dette punkt, men der kan fremsættes 

henstillinger til bestyrelsen. 

 

133-2036 Kjeld Mårtensson: Hvornår starter forpagter? 1. marts 

133-621 Leif Marseen: Ros til bestyrelsen for åbenhed og nyhedsbreve. 

 

Næstformanden fortalte at vores nye forpagter starter 1. marts. Der afholdes opstartsmøde i morgen, 

mandag (11. februar).  

Der har været 6 ansøgere til stillingen.  

Maiken og Lars ønskede et 9-16 job og ønskede derfor ikke at underskrive en ny kontrakt. Vi 

ønsker dem begge held og lykke i fremtiden. 

Patrick og Stefan har ikke tidligere erfaring med golfere, så tag godt imod dem. De er begge kokke 

med en cateringforretning “Den Tykke Gris”. Planen er at der holdes åbent i 11 måneder og lukket i 

januar. Alle ansøgere har undret sig over hvorfor der ikke var åbent i vinterhalvåret. Målet er at der 

holdes åbent så meget som muligt i fremtiden. 




