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Resume til bestyrelsesmøde mandag d. 18.juni 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: 
Svend Clausen 
 
 
 
 

Afbud:  
 

 

 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden møde nr. 157 og referat fra møde nr. 156. 

a. Ingen bemærkninger 
2. Orientering fra Sekretariatet 

a. Status på drift v. sekretariatet. 
I. Persondata forordningen: IT politik fra Samsø Golf Klub er gennemgået af 

sekretariatet. Private mails (mand og kone) må ikke have samme mail, hvis 
de har adgang til persondata fra golfklubben. 

II. SGS: Kun navn og DGU nummer i Dropbox for medlemmer. 

Hverdagsmedlemmer registreres ikke i Dropbox, men skal kunne kontrolleres 
af klubberne indbydes. Sekretariatet sender mail til SGS klubber om 
indberetning af flexmedlemmer i Dropbox. 

III. Slettepolitik: 2 år i golfbox og 5 år i Economic.  
IV. Oversigt over roller i GC Harekær: Sekretariatet har udarbejdet en liste over 

roller i GC Harekær. Listen opdateres løbende. 

V. Der skal søges børneattester for trænerne og andre frivillige som arbejder 

med børn og unge. 
VI. Medlemmer som melder sig ud et år og ind året efter, skal betale fuld pris to 

år efter udmeldelse og kan derfor ikke gøre brug af tilbud om medlemsskab. 
VII. Sidste år havde vi en annonce i “Velkommen til Køge” (flytte flyer fra Køge 

Kommune) for 7.800,- Skal vi bruge det igen i år? Ja vi gør det igen, men 
nye medlemmer skal spørges om hvor de har set os første gang. 

VIII. Nettet bag slagfladerne trænger til udskiftning. Eurostar vil gerne være 
sponsor for den ene slagflade. 

IX. Vi er ved at løbe tør for baneguides, hvad gør vi? Der skal sponsorer til 
betaling af tryk af guides hvis de skal trykkes. Pt ligger den på hjemmesiden. 

b. Økonomi 
I. Sponsorer skal gennemgås af bestyrelsen hvert år i november. 
II. Medlems pris gradueres kvartalsvis (månedsvis). Det skal bekræftes af DGU 

at prisen må differentieres gennem året. 
III. JK udleverede budget/regnskab år til dato. JK gennemgik rapporterne.  
IV. 57 SGS medlemmer fra GC Harekær. 
V. Restancelisten er opdateret og pengene skal nok komme ind. 

c. Medarbejdere 
VI. Ingen bemærkninger. 

3. Markedsførings- og sponsorudvalg 

a. Følgende er nye sponsorer 

b. I. WV/Skoda 

c. Sport Direct 

d. Lyngens VVS 

e. Relax Massage 

f. Flytteguiden annonces, se sekretariat. 

g. Hole in One til AM-AM. 
4. Matchudvalg 
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a. 29. juli er der lagt op til klubmatch. Matchudvalget undersøger om der skal afholdes denne match. 
Der er spil med dag fra DGU samme dag. 

5. Sportsudvalg 

a. 4 runder af Danmarks turneringen er afviklet. 

b. 1. Holdet fører deres pulje (3. Division pulje 5) med max point efter 2 vigtige ude sejre efter 
Hedeland og Roskilde. 

c. Sidste spilleweekend er Hedeland hjemme den 18. August og ude mod Smørum den 19. August. 
Harekær kan nøjes med et 9-3 nederlag i Smørum, hvis matchen mod Hedeland er vundet inden. 
Der gås naturligvis efter sejre i begge kampe. 

d. 2. Holdet ligger næst sidste (4. Division pulje 7). Sidste to spillerunder er Odense Eventyr lørdag 
og hjemme mod Blommenslyst.  

e. 3. Holdet ligger på 3. Plads i kvalifikationsrækken.  

f. Dameholdet ligger på 3. Pladsen i kvalifikationsrækken og kan selv afgøre om de vinder puljen. 
6. Baneudvalg 

a. Ingen bemærkninger. 

7. Husudvalg 

a. PB har bedt om tilbud på SF-sten i indkørslen, men der er endnu ikke modtaget noget. 

b. Stuehuset bør males mod terrassen, PB indhenter tilbud fra Sebastian (HIO). Indendørs mangler 
der også maling. 

8. Juniorudvalg 

a. Ingen bemærkninger. 
9. Herreklub 

a. Ingen bemærkninger. 
10. Dameklub 

a. Åben damedag næste onsdag. Overtegnet pt. og tilmeldingen er lukket. 
11. Seniorklub 

a. Ingen bemærkninger. 
12. Regeludvalg 

a. Alle udvalgsmedlemmer skal på kurser i de nye regler. Hvordan skal de nye regler gives videre til 
vores medlemmer. Tages på næste bestyrelsesmøde. 

13. Begynderudvalg 

a. Spiller om mandagen og det går godt. 

14. Indendørsgolf 

a. Ingen bemærkninger. 
15. Baneejer 

a. Ingen bemærkninger. 
16. Klubben 

a. Ingen bemærkninger. 
17. Restaurant 

a. Ingen bemærkninger. 
18. Trænerstab 

a. Ingen bemærkninger. 
19. Medlemshenvendelser 

a. Ingen bemærkninger. 
20. Kommende møder.  

a. Næste bestyrelsesmøde: Mandag den 13. august kl. 18:00 på Tigervej 12, Køge. 
21. Eventuelt 

a. Ingen bemærkninger. 

 

/Tina Skou Larsen  

 


