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Referat fra bestyrelsesmøde mandag d. 15. august 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) 

Brian Ziegler (BZ) 
 

Afbud:   

 

 
 

 

 

 
 

      Kim N. Albertsen (KNA) 

 
Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden for møde nr. 180 og referat fra møde nr. 180 
Referatet fra sidste bestyrelsesmøde samt agendaen for 20. juni 2022 blev godkendt og accepteret. 

 

 
2. Harekær Cafe skal have ny forpagter 

 

Bestyrelsen laver et skriv om at Heidi stopper.  

 
PSB laver et oplæg til en ansøgning vedr. ny forpagter.  

 

   
3. Økonomien i GCH efter 7 mdr. 

Budget gennemgået. Vi er bagud på budget på indtægter. Det er green-fee der mangler indtægter på. 

Ellers er vi med på de andre indtægtsposter. 
 

Mangel på salg af green-fee kan være pga. corona (folk rejser ud nu). Vores greens har været dårlige. 

Men de er blevet meget bedre i løbet af sommeren. 
 

De gamle buggies skal ikke lejes ud. De kan bruges af baneservice, trænere mv. 

 
Der bruges en del fyringsolie. De usikre poster som varme, el og brændstof kan vi ikke selv styre prisen 

på. 

 

Vi holder bestyrelsesmøde i september vedr. regnskabet (evt. via teams). 
 

4. Budget 2023. 

NJJ gennemgår hvordan budgetopsætning for 2023 er.  
 

PSB har spørgsmål til medlemsudvikling, ultimo 2021 og primo 2022.  

 
NJJ har highlightet under indtægter, hvilke spørgsmål vi skal tage stilling til.  

 

NJJ ønsker evt. Facebook kampagne og slå på det som vi kan (SimGolf, indendørsfaciliteter mv.) 
Kontingentet til SimGolf kan evt. være indeholdt i kontingentet, hvis man melder sig ind nu. Kampagnen 

kan evt. laves før efterårsferien.  

 

PSB spørger hvem målgruppen er for denne kampagne. NJJ oplyser at det er DGU-medlemmer. 
 

NJJ vedr. kontingentopkrævning at dem der betaler på månedsbasis, så bruges der lang tid på at rykke 

dem. Dem der ikke har så mange penge kan evt. betale kontingent over 4 rater.  
 

NJJ vedr. træningsbolde. Skal vi begynde at opkræve for træningsbolde? NJJ oplyser at Golfmore har en 

box man kan sætte på maskinen, så man bliver opkrævet for bolde. Man kan evt. betale via mobil eller en 
brik. 
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NJJ oplyser vi skal finde nogle frivillige som kan sælge ”sponsorater”.  

 

JWB prisoplæg til restaurant forpagtning.  
 

Vi skal kun forholde os til indtægtssiden inden næste møde. NJJ rundsender budgettet for 2023.  

 
Regnskab for AM-AM gennemgås. 

 

 

5. Eventuelt 
 

NJJ oplyser vi mister medlemmer, da kvinder har problemer med at slå over på hul 1 pga. buskene. SC 

har oplyst Søren Molander at buskene skal klippes ned. 
 

BZ oplyser der skal sættes en klokke op på hul 5. Klokken er indkøbt.   

 
NJj har kontakt til en almennyttig forening. Vi sender snart en ansøgning om at blive godkendt som 

almennyttig forening. Vi skal indberette senest 3. januar om gavegivere til SKAT. Alle beløb er 

fradragsberettigede. Hvis vi bliver godkendt og har min. 100 gavegivere, kan vi få del i den samlede 
kompensation. Lige nu er der 93 golfklubber der er godkendt.  

 

NJJ har undersøgt hvad det vil koste at lægge gulv på cafe 19 og sekretariatet samt loungen (145 kvm.) 

ca. kr. 30.000. SC oplyser vi skal gøre det på et tidspunkt men lige nu er der ikke penge til det. NJJ 
oplyser det kan lade sig gøre at lægge gulvet. 

 

NJJ har fået en forespørgsel om tilskud til regionsgolf. Grit oplyser de skal spille i Dragør og spørger om vi 
betaler en prøverunde i Dragør for holdet. SC oplyser sagen er klaret og fortæller at han har ringet til DGU 

om man skal betale en prøverunde for holdet, som har kvalificeret sig. SC kunne oplyse at holdene ikke 

normalt i andre klubber får tilskud før man når landsfinalen. Det blev besluttet, at vi skal give et tilskud til 
prøverunde (fra kvartfinale og op). JWB oplyser når eliten spiller, så spiller de gratis prøverunde for 

spillerne og kaptajn (holdet består af 7). SC forslår at hvis der spilles på neutral bane, så gives der kr. 

1.500 for et hold. Holdet skal komme med et bilag på udgiften.  
Dem der spiller regionsgolf skal orienteres om tilskuddet. 

 

   Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til 08.09.2022 
   /Bettina Gravad 

 


