
Resume møde nr. 162 

Bestyrelsen for Golf Club Harekær 

 

                                                                                        Side 1 

Resume til bestyrelsesmøde mandag d. 14. januar 2019 kl. 18:00 på Tigervej 12 i Køge. 

 
 

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

Inviteret: 
Monika Jensen 
Lasse Engelhardt (kl. 18:30 – 20:00) 

Afbud: 
 
 
 
 
 
 

Afbud:  
 

 

 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden møde nr. 162 og referat fra møde nr. 161. 
2. Orientering fra Sekretariatet 

a. Status på drift v. sekretariatet 
I. Status på Cafe Harekær - overdragelses forretning fra Maiken/Lars til GCH -

PB har møde med Lars i morgen. Basis er inventarliste fra 2011 og den netop 
udarbejdede liste vil være ny basis.  

II. Golfens Dag den 28. april 2019. PB finder frivillige til at afholde dagen. 

b. Status på drift v. Chefgreenkeeper  
I. Lasse ønsker tættere dialog med bestyrelsen og et eventuelt baneudvalg. 

Lasse indkaldes til bestyrelsesmøde i januar og maj således at status for 
sæsonen kan gennemgås. Ud over disse to møder indkaldes efter behov. Der 
ønskes oprettet et baneudvalg. Mulige emner kontaktes, så det kan blive en 
realitet. Rammerne for udvalget skal fastlægges, så deltagerne ved hvad der 
kan/skal gøres i samarbejde med Lasse.  

II. Arbejder på banen som er mulig i kommende sæson kan være: Generelt skal 

eksisterende stier renoveres og nye stier ved hul 7 og hul 18 anlægges. 
Lasse skal komme med overslag for disse tiltag, så bestyrelsen kan beslutte 
hvad der kan gøres. 

III. Banens stand i 2018. Hvad gik galt. Hvorfor - og sker det igen? Det har 
været en dårlig sæson vejrmæssigt for pleje af banen. Vi har haft meget 
ballade omkring banens stand. Alt er tørret ud. Årsagen til at greens har lidt 

ekstra meget under tørken er et tykt lag filt i greens som gør at det tørrer ud 
lynhurtigt. Derfor skulle der vandes 2 gange dagligt mellem 22 og 5 igennem 
4 måneder og det var meget svært at få det gjort. Første prikning af greens i 
2018 tørrede ud, mens nummer to var meget succesfuldt, så vi krydser 
fingre for vejret i 2019. Områder med manglende græs, som følge af den 
tørre sommer 2018, vil muligvis gøre forårssæsonen ringere end normalt. 
Der udarbejdes en årskalender (Lasse giver input til sekretariaet) for større 

arbejder på banen, prikling og topdressing til offentliggørelse. 
IV. Hvad er prisen for at holde bagni åben? Som vejret har været indtil videre 

kunne der faktisk godt åbnes for bagni. Det udførte arbejde med dræn på 
bagni har give gode resultater og der står ikke længere vand i bunkers mm. 

Greens skal blæses ren for grene mm, dette vil give lidt ekstra arbejde for 
greenkeeperne, men bestyrelsen er ok med det.  

V. Hvad sker der hvis der åbnes for vogne? Der er blevet taget hånd om de 

mest kritiske steder og som det er lige nu, så kunne der åbnes. Det blev 
derfor besluttet som en forsøgsordning at der åbnes for hele bane den 1. 
februar og vognforbuddet ophæves samtidig. Al færdsel med vogne skal dog 
foregå udenfor fairway.  

VI. Løbende budgetstatus i 2019. JK vil i den kommende sæson trække 
udgifterne til drift ud til Lasse løbende, således at Lasse kan følge med 

igennem sæsonen.  
VII. Indkøb af sprøjte. For at bekæmpe ukrudt anser Lasse det for nødvendigt at 

der indkøbes en stor sprøjte. Problemet med mælkebøtter overalt kan 
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mindskes ved at sprøjte når der igen er vækst i ukrudtet. I 2018 kunne der 
ikke sprøjtes da græsset tørrede ud, og for ikke at skade græsset skal der 
være god vækst i det når der sprøjtes. Vi har kemikalier på lager til ca. 30 

hektar og banen er ca. 42 hektar. Der er få sprøjtedage i sæsonen da vejret 
har stor indflydelse på hvornår det kan gøres, lån af sprøjte fra andre anses 
derfor ikke for muligt, da disse dage skal udnyttes af alle. Lasse oplyste at 
sprøjten også kan bruges til spredning af kunstgødning og derved kan 
græskvaliteten også forbedres. 

VIII. Pinplacering: Bestyrelsen undrer sig over at pinplaceringen i sidste sæson 
ofte var i de skadede områder på greens. Pinplacering i 2019 ønskes derfor i 

forbindelse med Danmarksturneringen sat i de ønskede områder, er dette 
ikke mulig på grund af greens stand, skal flaget sættes i det bedste område 
på green. Pinde sættes tirsdag og fredag som det er for nuværende. Eliten 
ønsker flag placeret på dagene for Danmarks turneringen, hvis muligt. 
Alternativ torsdag, således at eliten kan spille deres torsdagsmatch med 
samme pinplaceirng. 

c. Økonomi 
I. Endeligt regnskab for 2018 blev underskrevet af hele bestyrelsen. 

d. Medarbejdere 
3. Markedsførings- og sponsorudvalg 

a. Kurt ønsker at stoppe som sponsorformand. Der skal derfor findes en afløser og gerne flere nye 
medlemmer til udvalget. 

4. Matchudvalg 

a. Matchkalender offentliggøres snarest. 
5. Regeludvalg 

a. Der afholdes regelkurser den 20. februar og 5. marts. 
6. Klubben 

a. Hjemmesiden er desværre blevet uhensigtsmæssigt opdateret men fungerer for nu. PB, MJ og TL 
går videre i planen om at udarbejde en ny hjemmeside. 

7. Restaurant 

a. Forhandlinger pågår. 
8. Trænerstab 

a. Punktet hviler. 
9. Medlemshenvendelser 

a. Punktet hviler. 
10. Kommende møder.  

a. Generalforsamling søndag den 10. februar 2019 kl. 10:00. MJ samler sammen til formandens 
beretning. 

 
 

/Tina Skou Larsen  

 


