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Resume til bestyrelsesmøde mandag d. 20. maj 2019 kl. 18:00 i GC Harekær. 

 
 

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

Inviteret: 
Monika Jensen 
Lasse Engelhardt 
 

Afbud: 
 
 
 
 
 
 

Afbud:  
 
Lasse Engelhardt

 
 
Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af dagsorden møde nr. 164 og referat fra møde nr. 163. 
2. Orientering fra Sekretariatet 

a. Status på drift v. sekretariatet. 
I. Selvom der er sprøjtet med kun 75% af den anbefalede mængde, har 

græsset flere steder taget skade, da det grundet den sene frost ikke har 
vundet styrke til at modstå virkemidlerne der skal bekæmpe mælkebøtterne. 
Det kan blive nødvendigt at efterså enkelte fairways.  

II. Der er kommet en del prøvemedlemmer.  
III. Pt. er der kommet en del medlemmer fra 1. til 2. kvartal.  

IV. Det går godt i sekretariatet. 
V. SGS medlemmer er sat op i golfbox til 0,- så vi bedre kan se når SGS 

medlemmer spiller golfrunder. 
VI. Nets har kontaktet sekretariatet for at høre hvordan det går. Nets vil 

regulere vores betaling og se på det igen om 6 måneder. 

VII. Regionsgolf: Der er kaos og ingen styr på noget som helst. Sekretariatet 
tager over fra næste år. 

VIII. SGS har talt med ØDA om demente kan spille på vores baner. Vi har givet 
tilsagn om at dette. Forslag: Lukke banen 1 time om fredagen. PSB arbejder 
videre på sagen. 

IX. Der er kommet billeder på væggene i restauranten. Eventuelle billeder fra 
banen kunne være en ide.  

X. I forbindelse med den nye restauratør kommer der en el buggy til brug i 
Harekær. Den skal primært bruges til baneservice. 

XI. Der sættes halv greenfee på i hele juli ligesom tidligere år. 

b. Økonomi 
I. Budget/Regnskab for 2019 blev gennemgået af JK. 
II. Lasse har fået tilbud ind på sprinkler til puttinggreen og 17. teested. Herved 

kan vi spare mandetimer på vandingen af puttinggreen. Bestyrelsen 
godkendte udgifterne til sprinkler. Arbejdet igangsættes snarest. 

c. Medarbejdere 
I. Ingen bemærkninger. 

3. Markedsførings- og sponsorudvalg 

a. JWB og PSB har haft møde sponsorudvalget. Udvalget har fået bestyrelsen syn på 
sponsorudvalgets arbejde. Der overvejes hvad der videre skal ske. PSB forhører sig hos udvalget. 

b. Bestyrelsen er enig om at der kan uddeles greenfee billetter til damer udefra i forbindelse med 
Åben damedag.  

4. Matchudvalg 

a. Fællesmatch Pink Cup er åben for tilmelding i golfbox. Matchen afholdes søndag den 30.6 kl. 10:00 

b. Planlægning af årets AM-AM er så småt påbegyndt. 
5. Sportsudvalg 

a. 1. holdet tabte begge kampe i den første weekend. 

b. 2. holdet tabte ude og vandt hjemme. 
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c. 3. holdet tabte ude og vandt hjemme. 

d. Dameholdet vandt ude og tabte hjemme. 

e. Eliten har torsdagsmatcher og har indskrænket tiderne, så det passer til antallet af deltagere.  
6. Baneudvalg 

a. JWB fremsender resultater fra Golfspilleren i Centrum til Rikke Haurvig og Jens Kolding. 
7. Husudvalg 

a. Ingen bemærkninger. 
8. Juniorudvalg 

a. Der er begyndt at komme nogle små poder for tiden. Kim gør et super stykke arbejde. Kim står for 
træningen af juniorerne.  

9. Herreklub 

a. Ingen bemærkninger. 
10. Dameklub 

a. 32 damer har været på weekend i Holbæk/Midtsjælland. Dejlig tur og god stemning. 

b. Åben damedag er åben for tilmeldinger. pt er der 134 tilmeldte. 

11. Seniorklub 

a. Har være i Maribo og spille. 
12. Regeludvalg 

a. Ingen bemærkninger. 
13. Begynderudvalg 

a. Ingen bemærkninger. 
14. Indendørsgolf 

a. Ingen bemærkninger. 
15. Baneejer 

a. Ingen bemærkninger. 
16. Klubben 

a. Ny hjemmesiden skal gennemgås. 
17. Restaurant 

a. Ny restaurantør pr. 1. juni. Café KiGi Harekær overtager efter Den Tykke Gris. 

b. Nyhedsbrev udsendes i dag eller i morgen tidlig. 

c. Bestyrelsen sender velkomst blomst til Kim og Gitte. 

18. Trænerstab 

a. Kim bliver færdig med træneruddannelsen til efteråret. 

b. Der er sommerferielukket for træning 4. juli – 11. august i Harekær.  
19. Medlemshenvendelser 

a. Ingen bemærkninger. 
20. Kommende møder 

a. Næste bestyrelsesmøde den 5. august kl. 18:00 på Tigervej 12 i Køge. 
21. Eventuelt 

 
 

/Tina Skou Larsen  

 


