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Resume til bestyrelsesmøde mandag d. 26. juni 2017 kl. 18:00 GC Harekær. 

 
 

Indkaldt: 
Jesper Wraae-Bess 
Palle Sick Børgesen 
Tina Skou Larsen 
Svend Clausen 
Jørgen Kunnerup 
 

Inviteret: 
Monika Jensen 
 

 
Afbud: 
Jesper Wraae-Bess 
 
 
 
 

Afbud:  
 

 

 
Dagsorden: 
 

1. Konstituering af bestyrelsen 

a. Bestyrelsen fortsætter som tidligere. 

b. Velkommen til Monika Jensen som suppleant. 

2. Godkendelse af dagsorden møde nr. 151 og referat fra møde nr. 150. 

a. Ingen bemærkninger. 

3. Orientering fra Sekretariatet 

a. Status på drift v. sekretariatet. 
I. 550 betalende medlemmer eksklusive sponsorer mm. men inklusive passive 

medlemmer. 

II. Yield Management giver en rapport hver mandag for den forgange uge og 
hvad der er bestilt til kommende uge. Priserne differentieres. 

III. Golfspilleren i Centrum giver et godt indblik i gæster og medlemmers 
oplevelse af bane, restaurant og sekretariat. 

IV. Golfspilleren i Centrum bruges mere nu end tidligere. Mange værktøjer som 

kan bruges i dagligdagen.  Ambassadørscoren er den positive omtale af 
banen. Medlemsundersøgelsen for medlemmer i maj er scoren på 70, hvilket 

er godt i forhold til andre klubber i DK, hvor den er 54, BM for Sjælland er 
61. PB fremsender login til SC og JK. 

V. SGS og fritspil: 144 (april)+319 (maj) fritspilsrunder. 100 (april)+278 (maj) 
SGS. 

VI. Der skal være åbent i restauranten når Café 19 er lukket pga af 
arrangement.  

b. Økonomi 

I. Drift 2017. JK fremlagde opdateret regnskab. Der er solgt 53 golfhæfter til 
dato.  

II. Shoppens dankortterminal bruges af klubben. 
III. Vi har modtaget flere regninger fra G4S for flere udrykninger fra sidste år. 

Det skal undersøges om der er billigere løsninger og om der kan ændres 
noget.  

IV. JK udleverede en restanceliste. 

c. Medarbejdere 

I. Det går godt.  
II. Lasse har efterlyst en feriehjælp.  

4. Markedsførings- og sponsorudvalg 

a. Det går godt, vi arbejder målrettet på at få nye sponsorer. Saila Riotto er nyt medlem i udvalget. 

Saila har udarbejdet et nyt koncept som der arbejdes videre med. 

b. Henrik Vallø er også inddraget med erfaringer fra Ishøj Golf.  
5. Matchudvalg 

a. Kræftens Bekæmpelse har henvendt sig omkring afholdelse af Pink Cup VIP og Landsfinale 2018. 

Vi går videre med arrangementet. 
6. Sportsudvalg 

a. 1. holdet har vundet alle fire kampe. 

b. 2. holdet tabte lørdag og vandt søndag 
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c. Dameholdet tabte lørdag og vandt søndag. 

7. Baneudvalg 

a. Punktet hviler 
8. Husudvalg 

a. Punktet hviler 

9. Juniorudvalg 

a. Firkløver med Ledreborg, Skjoldnæsholm og Roskilde. 6. august 2017 i Harekær. 9 huller for over 

handicap 36, 18 huller for under handicap 36. Det fungerer fint, men det er trægt at få spillerne til 
at melde sig 

b. JDT med tre spillere. Lauridts er skadet i hånden. Marlene havde en dårlig start i Marielyst, men ok 
i de sidste par kampe. 

c. Sandkasse golf, hvordan holdes de i live?  

d. JHT, Marlene, Christian, Lauridts og Kasper deltager. 

e. Udvalget mangler deltagere.  
10. Herreklub 

a. Punktet hviler. 

11. Dameklub 

a. Åben damedag med 130 deltagere onsdag den 28. juni. 

12. Seniorklub 

a. Punktet hviler 
13. Regeludvalg 

a. Punktet hviler 

14. Begynderudvalg 

a. Det kører godt. Carsten, Ulla og Søren gør et rigtig godt arbejde. 

15. Indendørsgolf 

a. Punktet hviler 
16. Baneejer 

a. JK og PB holder møde med A/S. 

17. Klubben 

a. Punktet hviler 

18. Restaurant 

a. Punktet hviler 
19. Trænerstab 

a. Der er gode intentioner fra Kim Greens side og forsøg på at bryde traditioner. Der er junior camp i 

Dragør mandag til onsdag i indeværende uge. Vores juniorer har fået lov at deltage i campen. 

b. Der er ingen medlemmer som tager træning og shoppen sælger ikke noget.  

20. Medlemshenvendelser 

a. Mere synlighed på Facebook, mail mm. Hvad gør vi? Vedligeholdelse af Facebook siden skal gøres 
bedre.  

21. Kommende møder.  

a. Næste bestyrelsesmøde 14. august kl. 18 på Tigervej 12, Køge. 
22. Eventuelt 

 
 

/Tina Skou Larsen  

 

 

 

 

 

 

 

 


