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Resumé fra bestyrelsesmøde mandag d. 20. juni 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) 
 

Inviteret: 

Afbud:   

Brian Ziegler (BZ) 

 
 

 

 

 
 

 

       Søren Molander (SM) 
 

Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af dagsorden for møde nr. 180 og referat fra møde nr. 179 

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde samt agendaen for 20. juni 2022 blev godkendt og accepteret. 

 
2. Baneudvalgets plan for udvikling 

SM gennemgik baneudvalgets tanker og planer. 

 

 Status: 
 Hul 1-12 er gennemgået. 

 Hul 13-18 samt driving range forventes drøftet i juni med inddragelse af Pro/træner. 

  
 Gennemgang af eksempel på evt. forbedring af hul 1 blev vist 

 

JWB spørger til den høje rough. SM oplyser at roughklipperen har været i stykker. Den burde være lavet 
nu.  

 

 
KNA spørger hvorfor der stadig er mange mælkebøtter, når der er sprøjtet. SM oplyser, at der er 

begrænsning på, hvor meget man må sprøjte med.  

 
JWB spørger til sten ved broen på hul 2. Der kommer en masse græs op mellem stenene.  

 

SC oplyser at pindplacering samt GLFR stemmer overens.  

 
SC spørger hvordan prioritering af træningsfaciliteterne er? 

SM oplyser de endnu ikke nået til prioriteringen af træningsfaciliteterne. SC har fået oplyst af flere, at der 

mangler sand i træningsbunker, så man kan træne bunkerslag. 
 

JWB oplyser at oktober er budgetmåned, så ønsker skal SM komme med inden da. 

   
3. Økonomi 

Alle har modtaget driftsresultaterne fra ultimo maj. 

 
KNA spørger om der ikke er poster i budgettet der stikker af. NJJ oplyser at indtægterne på greenfee er 

bagud, men vi har indtægterne på kontingentet i hus. Der kommer også indtægter fra ”Kvinder og golf”, 

da nye melder sig ind i løbet af sommeren. Energi-kontiene for brændstof og el er steget voldsomt, og 

desuden kæmper vi med lidt periodisering fra sidste år på de samme konti.  
 

NJJ oplyser, at pr. 30.06 splitter vi regnskabet op, så vi kan se hvad de enkelte konti består af.  

 
KNA spørger om der kan sættes bi-målere på buggyerne, så man kan se hvor meget strøm de bruger.  

 

JBW oplyser at fjernbetjening til varme i simgolf skal fjernes, da andre ikke skal kunne sætte varmen til fx 
25 grader.  
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NJJ oplyser at likviditetsmæssigt ligger vi, som vi plejer. 

 
4. Indkøb/leasing af ny kaffemaskine 

NJJ oplyser at nuværende kaffemaskine er utæt og ikke kan laves. Man kan ikke få reservedele til denne 

maskine mere. 
 

5. Gulvet i lounge og sekretariat 

NJJ oplyser gulvet i lounge og sekretariat ikke er så pænt mere. Vi har fået en sponsor, som vi kan 

spørger mht. at lægge et epoxy gulv. 
  

JBW spørger om vi kan bruge samme tæppefliser på gulvet som i cafe 19 til lounge og sekretariat.  

 
6. AM-AM og SimGolf 

Man ønsker at simgolf bliver lukket torsdag, fredag, lørdag og søndag, når der afholdes AM-AM.  

 
SC gør opmærksom på, at vi spærrer banen af alle dagene også for dem, der har købt en times simgolf 

hver dag i sommerperioden. Simgolf blev sidste år brugt til opmagasinering. SC mener at AM-AM kan 

disponere over 1 simgolf box og ikke hele rummet.  
 

JBW oplyser at AM-AM kan disponere over hallen og simgolf i 2 boxe. Det skal være muligt for 

udefrakommende at komme og spille simgolf i box 1 og 2. Simulatorerne er lukket fredag og lørdag, men 

ikke torsdag og søndag.   
 

JBW spørger om der ikke er nogle der kan finde en løsning på om problemet. JBW kontakter Per vedr. 

vores beslutning om anvendelse af simgolf. JBW vil herefter mødes med Per og gennemgå hvad der skal 
flyttes mv.  

 

SC oplyser puttebanen ikke flyttes, men den bliver pakket ind, så den ikke bliver ødelagt.  
 

7. Resultat af frivillig kampagne 

NJJ oplyser at der er 10 der tilmeldte sig frivilligt arbejde. 
 

NJJ ønsker hjemmesiden bliver lavet om og evt. mere dynamisk. Billedgalleriet skal laves om og billeder 

fra 2013, 2014 og 2015 bliver fjernet.  
 

Der har meldt sig nye frivillige til hjemmesiden, sekretariatet og banen. 

 

8. Eventuelt 

a. SC vedr. telefonssystem.  

Ringer man til sekretariatet uden for åbningstiden, ryger telefonen på svarer og man bliver oplyst 

man kan sende en mail.  
  Telefonsystemet er implementeret 

 

b. Overvågning 
  SC der er opsat kameraer og flere kameraer bliver sat op.  

  JBW spørger om buggyerne er forsikret og hvis de ikke er forsikret, så skal de forsikres.  

  NJJ oplyser buggyerne er forsikret i tilfælde af tyveri, men dækker ikke tåbeligheder. 

   

c. SC til møde i Greve Golfklub vedr. SGS samarbejde. 

Prisen forbliver det samme næste år. 

Der er færre medlemmer, men prisen er gået op, så indtægten er den samme. 
 

d. Køge Golfklub oplyser der bliver afholdt Ecco turen nu og de spørger om Køges medlemmer kan 

spille på Harekær til en favorabel pris. Køge vender tilbage med forslag til prisen og hvad GCH får 
til gengæld.  

 

e. SC sørger for indkøb af ny computer til sekretariatet, da der er mange problemer med den gamle. 
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f. PSB vedr. demensgolf. Forslag fra Sørine om man kan ændre regler ift. Demensgolf, da det ikke er 

alle der kan spille 18 huller. Bestyrelsen støtter op om forslaget om, at dem der kun vil gå 9 huller 

gør det. 
 

  

   Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til 29.08.2022 

 
 

   /Bettina Gravad 

 


