
Resume møde nr. 152 

Bestyrelsen for Golf Club Harekær 

 

                                                                                        Side 1 

Resume til bestyrelsesmøde mandag d. 14. august 2017 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. 152 og referat fra møde nr. 151. 

a. Ingen bemærkninger 
2. Orientering fra Sekretariatet 

a. Status på drift v. sekretariatet. 

I. TLP golfshop flytter ind på Søbakkegård, lige overfor banen. 
II. PB har møde med Davies Golf i  morgen omkring fremtiden. 
III. Nyhedsbrev udsendt for 14 dage siden, 5-6 reaktioner på mailen.  

b. Økonomi 

I. Drift 2017, regnskab fremsendt for 1. halvår 2017.  
II. 20.000,- + moms udbetales i bonus fra Eurostar til klubben for oprykning af 

2 hold. 

c. Medarbejdere 

I. Ingen bemærkninger. 
3. Markedsførings- og sponsorudvalg 

a. Herfølge Kleinsmedie er ny sponsor. 

b. OK benzin giver 6 øre pr. liter benzin, hvis man har et OK kort eller skaffer sig et. 

c. Vi har overtaget 12 sponsorer fra Dansk Baneguide. 

d. Sponsormatch 8. september 2017.  

e. Der opsætte 2 infoskærme i glasarkaden og i restauranten. Udgifter på mellem 6.000,- og 8.000,- 

kr.  

f. Der er udarbejdet en annonce til nye beboere i Køge. Velkommen til Køge hedder folderen. 

Uddeles hos ejendomsmæglere mm.  

g. Vi har en opgave i forhold til sociale medier, kan vi finde en som har forstand på dette. 

h. Vi har indgået aftale med Kræftens Bekæmpelsen om afholdelse af VIP PINK CUP og Pink Cup 

landsfinale i 2018. 
4. Matchudvalg 

a. AM-AM forventet overskud 25.000,- til 30.000,-  

b. Klubmesterskab i slagspil afholdes i weekenden i uge 33. Der er udsendt mail til alle damer i 
klubben. 

c. Udsendelse af nyhedsbrev omkring klubmesterskab til alle medlemmer. 

d. Hvad gør vi med matchkalenderen for 2018, hvordan får vi flere deltagere til vores matcher? Det 
skal tages op til næste år. 

e. Kan vi lægge alle matcher i kalenderen hos folk på telefonen? Hvordan kan vi gøre det nemt for 

alle? Oprettes med påmindelse en uge i forvejen.  
5. Sportsudvalg 

a. Begge herrehold er rykket op efter weekendens matcher. Begge hold har vundet 5 matcher hver. 

b. 3. division for første holdet. 

c. 4. division for andet holdet. 

d. Der skal tilmeldes et hold i kvalifikationen i herrerækken.  

e. Dameholdet blev nr. 3 i kvalifikationsrækken med sejr i sidste match mod Vallensbæk. 

6. Baneudvalg 

a. Ingen bemærkninger. 
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7. Husudvalg 

a. Der skal renses tagrender. 

b. Håndtørrer udskiftes til servietholdere. 
8. Juniorudvalg 

a. Der har været bedsteforældredag i Harekær. Stor succes, 25 børn i alderen 2 – 16 år med 

bedsteforældre. 

b. Firkløver turnering er afholdt i Harekær med Skjoldenæsholm, Roskilde og Ledreborg. Afholdt den 

6. august. Afholdes igen næste år. 

c. Der skal udsendes mail om juniortræning, når vi ved noget mere efter mødet i morgen med Davies 
Golf. Weekend 10 – 11 sandkassegolf og 11 – 12 for juniorerne og ynglinge samt en 
hverdagsaften. 

9. Herreklub 

a. Nye medlemmer i Herreklubben, 5 elite spillere har meldt sig ind i juli og august (kun disse to 
måneder). Banerekorden skal ændres, derfor har de spillet herredag. 

10. Dameklub 

a. Åben damedag var en stor succes igen i år. 130 deltagere. 

b. Pink Cup er afviklet. Indsamlet 110.156,- til Kræftens Bekæmpelse.  

11. Seniorklub 

a. Ingen bemærkninger 
12. Regeludvalg 

a. Oplæg på fairway, hvis det bliver ved med at være vådt. PB forhører sig hos Calle. 

b. Golfquis er udviklet af DGU, det kunne være godt at få det sat i omløb i klubben. 

13. Begynderudvalg 

a. Kan der lukkes flere tider i golfbox? Indsæt advarsel i golfbox. 
14. Indendørsgolf 

a. Ingen bemærkninger. 

15. Baneejer 

a. PB og JK har afholdt møde med Anne og Palle Flackenberg. Meget positiv dialog med A/S. 

16. Klubben 

a. Medlemmer som har flex medlemskab skal aflevere talon når de spiller i Harekær. 

b. Man kan ikke være flex medlem et år og så melde sig ind næste år med rabat år efter år. 

c. Greenfee billetter til flex medlemmer gælder kun i det år de er udstedt. 
17. Restaurant 

a. Ingen bemærkninger 

18. Trænerstab 

a. Der skal fremskaffes en opgørelse af brugte træningstimer.  

b. Elitetræning om tirsdagen i sommerhalvåret, ingen træning i juli. 

c. Fordeling af træning: 3 timer om ugen til juniorer, 2 timer om ugen til herreeliten. 

19. Medlemshenvendelser 

a. Punktet hviler. 
20. Kommende møder 

a. Næste bestyrelsesmøde mandag den 25. september kl. 18:00 på Tigervej 12, 4600 Køge 
21. Eventuelt 

a. Hjælp på banen er ikke eksisterende. Lasse har ikke rettet henvendelse til nogen af de frivillige. 

b. Joan og Bent har vanskeligere og vanskeligere ved at få folk til at køre baneservice. Der bør være 
mad til de frivillige som kører baneservice og passer terrasse og blomsterbede. Klubben står for 
denne udgift. 

 

 
/Tina Skou Larsen  

 

 

 

 


