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Resume til bestyrelsesmøde mandag d. 13. august 2018 kl. 18:00 Tigervej 12 i Køge.

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

Inviteret:
Monika Jensen

Afbud:

Afbud:

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden møde nr. 158.
2. Orientering fra Sekretariatet

a. Status på drift v. sekretariatet.
I. Billetter til Made in Denmark, SC får 4 billetter fra MJ
II. MJ har udarbejdet statistik på aldersfordelingen. 416 medlemmer ud af 567

er i alderen mellem 50 og 80 år.
III. 57 nye medlemmer i 2018 indtil nu.
IV. Bedsteforældre dag kan vi godt afholde 2 gange om året vinter og sommer.
V. Undergravning af vejen er udført og fungerer som den skal. Dræn fra ny

grøft til flagstængerne på hul 17 er faldet sammen og skal repareres snarest.
Dette kan ikke ske før hampen på marken er høstet.

VI. Net til hallen: PB havde et udvalg med til udvælgelse af bestyrelsen. PB og
Lasse anbefaler det hvide, som er valgt af bestyrelsen.

VII. Der må ikke trækkes propper på greens i indeværende uge.
b. Økonomi

I. Økonomien blev gennemgået.
c. Medarbejdere

I. Ingen bemærkninger.
3. Markedsførings- og sponsorudvalg

a. Sponsormatchen er flyttet en uge til 14. september. Invitation udsendes i morgen.
4. Matchudvalg

a. Tilmelding til klubmesterskab er åbent i golfbox.
5. Sportsudvalg

a. Der er udtaget hold til weekendens kampe. Lørdag spiller 1. holdet og damerne hjemme. Søndag
spiller 2. og 3. holdet hjemme.

b. 1. holdet skal vinde hjemme lørdag, så er de næsten sikre på oprykningsspil.
c. 2. holdet skal til Odense lørdag og hvis den vindes er de sikret pladsen i 4. division.
d. 3. holdet har mulighed for at komme i 5. division, hvis de vinder begge dage og andre resultater

flasker sig.
e. Damerne kan komme i oprykningsspil hvis de vinder begge dage.
f. Der er oprykningsspil den 15. september.

6. Baneudvalg
a. Vi har fået blå teesteder. Konverteringstabeller lægges på hjemmesiden.
b. Hvornår skal banen rates? Det er 5 år siden sidst.

7. Husudvalg
a. Ingen bemærkninger.

8. Juniorudvalg
a. Bedsteforældre dag: 10-11 unge deltog med bedsteforældre. Dagen gik godt.
b. Der kan arbejdes videre med konceptet, men der skal flere frivillige hænder til.
c. Firkløver turneringen skal spilles på Harekær. SC kontakter sekretariatet for bookning af tider.
d. Malene Clausen har vundet Junior Cup og skal derfor med landsholdet til Made in Denmark.



Resume møde nr. 158

Bestyrelsen for Golf Club Harekær

                                                                                        Side 2

e. Ranglisteturneringer betales af klubben samt transport, logi og mad, udgifter sendes til
sekretariatet.

9. Herreklub
10. Ingen bemærkninger.
11. Dameklub

a. Ingen bemærkninger.
12. Seniorklub

a. Ingen bemærkninger.
13. Regeludvalg

a. Ingen bemærkninger.
14. Begynderudvalg

a. Spil med Dag var en stor succes.
15. Indendørsgolf

a. Ingen bemærkninger.
16. Baneejer

a. Ingen bemærkninger.
17. Klubben

a. Ingen bemærkninger.
18. Restaurant

a. Ingen bemærkninger.
19. Trænerstab

a. Gratis træning går godt og er velbesøgt
b. Begyndertræningen går også godt.
c. Tilfredshed med trænerne.

20. Medlemshenvendelser
a. Ingen bemærkninger.

21. Kommende møder.
a. Næste bestyrelsesmøde arrangeres som Skype møde den 3. september kl. 18:00. Punkt på

dagsorden er regnskab.
b. Næste fysiske møde er 8. oktober kl. 18:00 på Tigervej

22. Eventuelt

/Tina Skou Larsen


