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Referat for bestyrelsesmøde mandag d. 7. dec. 2020 kl. 18:00 virtuelt.  

 

 
Indkaldt: 

Jesper Wraae-Bess (JWB) 

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

Svend Clausen (SC) 

Jørgen Kunnerup (JK) 

 
Inviteret: 

Monika Jensen (MJ) 

Jens Kolding Pedersen (JKP) 
Per Wind (PW) 

Kim Green (KG) 

 

 

Afbud:   
Palle Sick Børgesen (PSB) 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af dagsorden for møde nr. 172 og referat fra møde nr. 171. 

 

Dagsorden blev godkendt.  

 
2. Sekretariatet 

a. Status på drift v. sekretariatet. 

I. Orientering om status 
 

Diskussion om PBS´s tilbagetrækning betyder, at vi skal trække en suppleant 

ind som bestyrelsesmedlem ifølge GCH´s vedtægter. Beslutningen skal 
meldes ud i et nyhedsbrev. MJ træder ind i bestyrelsen indtil 

generalforsamlingen. Bestyrelsen vil i god tid inden generalforsamlingen 

meddele, hvilke kandidater der opstilles til valget som bestyrelsesmedlem 
næste år. 

 

Man har iværksat en glidende overdragelse af opgaverne fra PBS. PBS har 

lovet at være behjælpelig i overgangsperioden. 
 

b. Økonomi 

I. Driftsresultater til dato 
Færre medlemmer har meldt sig ud end forventet. 

 

Det er ud til, at resultatet for 2020 bliver mindre end budgetteret, men 
stadig et positivt resultat. 

 

II. Budget 2021 
I forbindelse med indkaldelsen blev der udsendt et forecast for 2020 og 

budgetforslag for 2021. Da der er indgået aftale med Skovbo om anden 

afregningsform for juniorernes brug af faciliteter de 2 steder, fjernes kr. 

10.000 fra hallejen i 2021. 
 

 

c. Medarbejdere 
Der er afsat beløb til ekstra person i greenkeeperstaben tidligst pr. 1. april, 

såfremt medlemstilgangen er tilstrækkelig. 

 
3. Markedsførings- og sponsorudvalg 

 

I. Orientering om møde med sponsorudvalget om sponsorering. Det blev 
oplyst, at vi har fået sponsoreret 40.000 nye scorekort via NTG, som i 

forvejen er sponsor. Aftalen betyder indtægter de kommende 2 år.  
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Jacob Kofoed og Thomas (fitting-eksperten) har indgået aftale om et 

sponsorat mod at de bliver promoveret på vores skærme i lounge og 

restaurant. 
 

4. SIM-golf projektet 

a. Status på projektet 

I. Orientering om status på projektet og opstart.  
 

Lidt forsinket, men ellers en god start. Desværre lukkes der nu ned i SimGolf 

pr. 9. dec. På grund af Corona-restriktioner foreløbig gældende til 3. januar 
2021. 

 

Ca. 100 Harekær medlemmer er indmeldt, hvilket er flot. Hver 3. spiller i 
simulatorerne er ikke fra Harekær. Det forventes, at de udstedte, ikke 

udnyttede vouchers forlænges.  

 
Vi har behov for at folk kan finde ind til simulatorrummet. Derfor skal vi have 

skilte, som viser vej. Vi skal desuden have skilte med forbud mod indtagelse 

af egne drikkevarer og mad.  
 

Der er behov for at få et overblik over, hvilke skilte vi skal bruge, inden der 

bestilles.  

 
5. Matchudvalg 

a. Matchkalenderen 2021 

I. Forslag til 30 års jubilæumsarrangement og/eller Harekær Open Uge blev vel 
modtaget, og det blev besluttet, at vi arbejder videre med projektet i 

samarbejde med matchudvalget og sponsorudvalget.  

 
6. Sportsudvalg 

Intet at bemærke. 

 
7. Baneudvalg 

a. Status på banens beskaffenhed 

 

Det ”hvid/gule” teested på hul 10 lukkes nu, og alle slår i vinter ud fra ”rødt” 
teested på hul 10. Eliten (JWB) accepterer også lukning af alle hvide 

teesteder banen, såfremt greenkeeperne måtte ønske det. 

 
Forskellige arbejder med tilskæring af træer kan bevirke, at banen bliver 

reduceret i kortere tidsrum i mindre sløjfer. 

 
Det blev foreslået, at der laves en sløjfe med 9 huller som sidste år, men 

beslutningen er ikke endelig for nærværende. 

 
I. Automatisk vanding på teesteder og indspilsgreen 

 

Forslag om at installere sprinkler på de gule teesteder på hul 1, 3, 8, 9, 10, 

11 og 12 samt sprinklere på indspilsgreenen. 
 

Installation forventes gennemført i 1. kvartal 2021. 

 
8. Husudvalg 

Baneejer kræver maling af stuehuset, hvilket vi skal finde frivillige til, når der 

igen kommer lidt varme i luften.  
 

9. Juniorudvalg 

Der er lavet aftale om samtræning med Skovbo’s juniorer 
 

10. Herreklub 

a. Orientering om ramlerne 
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Henvendelse fra ramlerne, som ønsker at bookning i Golfbox fortæller 

greenfeespillere, at om tirsdagen kan der muligvis opstå trængselsproblemer. Der 

udspandt sig lidt diskussion om, hvor vidt og hvornår man skal lukke igennem, 
men den generelle holdning var vist, at vi alle skal være der, og trængsel kan der 

jo opstå såvel tirsdag som alle andre dage, og det gode ved den er, at den er til at 

få øje på. Nyd det gode selskab og den friske luft, hvis der er ventetid. 
 

11. Dameklub 

Intet at bemærke. 

 
12. Seniorklub 

Intet at bemærke. 

 
13. Regeludvalg 

Intet at bemærke. 

 
14. Begynderudvalg 

Intet at bemærke. 

 
15. Indendørsgolf 

Intet at bemærke. 

 

16. Baneejer 
 

17. Klubben 

 
18. Restaurant 

Ombygning af køkken er nødvendig.  

Der er indkøbt et komfur med 6 blus og en dobbelt friturekoger fra 
Skoldnæsholm.  

 

Køkkenet lukker ned fra 3. jan 2021, hvor renoeringen kan foretages. 
 

Priserne på drikke varer i køleskabet er justeret fra restaurantens side. 

Men vi skal have opsat skilte, så folk køber varerne. 
 

19. Trænerstab 

 

KG udsætter sin juniortræning indtil videre.  
 

Der er lavet en aftale med Skovbo’s juniorafdeling, hvor vi får greenfee 

billetter til Skovbo’s par 3 bane i modregning for Skovbo’s juniorers brug af 
vores indendørshal.  

 

20. Eventuelt 
Ingen bemærkninger 

 

/Niels Jørgen Jensen  

 


