
Resume møde nr. 163 

Bestyrelsen for Golf Club Harekær 

 

                                                                                        Side 1 

Resume til bestyrelsesmøde mandag d. 8. april 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 
 

Afbud: 
 
 
 
 
 
 

Afbud:  
 

 

 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden møde nr. 163 og referat fra møde nr. 162. 
2. Orientering fra Sekretariatet 

a. Status på drift v. sekretariatet. 
I. 524 spillede i februar i 2019 mod 71 i 2018. 836 spillede runde i marts i 

2019 mod 27 i 2018.  
II. Ib Aagaard klarer bemandingslisten og der er åbnet fra 8-14 alle dage. 

Hjælperne må én gang om måneden få 3 håndmadder og en øl i 
restauranten. 

III. Hjemmesiden er nu SSL certificeret. 
IV. Der har været skrevet og talt meget om Ring 5 og bestyrelsen er 

opmærksom på dette. Regeringen har igangsat en forundersøgelse som skal 
afdække behovet for Ring 5. Resultatet vil foreligge om 2 år. Herefter skal 
der udarbejdes en VVM-redegørelse for at fastlægge linjeføringen indenfor 
den trafikkorridor som har været på tegnebrættet siden 1982. Korridoren er 
op til 1 km i bredden flere steder og vi er opmærksomme på at Harekær 

ligger i denne korridor men vil gerne understrege at dette ikke er 
ensbetydende med at vejen vil komme til at berøre golfbanen. Materiale 

omkring Ring 5 kan læses her og mere i dybden her. 

b. Økonomi 
I. Regnskab for 1. kvartal blev gennemgået. 

c. Medarbejdere 
3. Markedsførings- og sponsorudvalg 

a. Sponsorarbejde fremadrettet – målsætning udarbejdes af bestyrelsen 

b. Der har været 3 personer på kursus i sponsorarbejder hos DGU.  

c. Bestyrelsen skal sætte rammerne for arbejdet. JWB har fremsendt et oplæg til den øvrige 
bestyrelse.  

d. PSB og JWB tager møde med de tre medlemmer for at sætte gang i udvalget. 
4. Matchudvalg 

a. 83 tilmeldte til åbningsmatchen på søndag den. 14. april pt.  
5. Sportsudvalg 

a. Herreeliten har været på Royal Oak og trænet foursome. Holdene er fint sammensat og 

forventningen er at holdene vil klare sig godt i de forskellige rækker i Danmarksturneringen. 

b. Elitespillere kan spille ranglisteturnering og klubben betaler greenfee og Eurostar dækker brobizz 
og tankkort.  

c. Der betales morgenmad og frokost for 1. holdet af klubben. 

d. Malene Clausen vil gerne ud og spille ranglisteturneringer.  
6. Baneudvalg 

a. Rikke Haurvig og Jens Kolding er i gang med processen, så vi afventer. 

b. JWB ønsker ikke at deltage i udvalget, da han ikke har tiden til det. 

c. Der skal arrangeres et møde med Rikke og Jens. De tre møder om året skal være lige efter 
golfspilleren i centrum i 14. maj, 23. juli og 17. september. JWB mødes med de to 
udvalgsmedlemmer i maj når Golfspilleren i Centrum spørgeskemaet bliver offentliggjort. 

https://www.trm.dk/da/nyheder/2019/undersoegelse-af-ny-motorvej-i-den-sydlige-ring-5-korridor
https://www.trm.dk/da/publikationer/2013/vestlige-ringkorridorer-i-hovedstadsomraadet-strategisk-analyse%C2%A0%C2%A0


Resume møde nr. 163 

Bestyrelsen for Golf Club Harekær 

 

                                                                                        Side 2 

7. Husudvalg 

a. Der arbejdes pt på at der kommer billeder på væggene i restauranten. 
8. Juniorudvalg 

a. Der skal kommunikeres bedre på Facebook i forhold til hvornår der er træning. 

b. Forældrene er begyndt at poste på Facebook. 

c. Ejby skole har 35 elever som ønsker at komme forbi og prøve at spille golf. SC sender forespørgsel 
til PSB. 

d. SC håber at flere af de nye forældre vil hjælpe i fremtiden. 
9. Herreklub 

a. Ingen bemærkninger. 
10. Dameklub 

a. Ingen bemærkninger. 
11. Seniorklub 

a. Ingen bemærkninger. 
12. Regeludvalg 

a. Der har været regelaftner for medlemmerne.  
13. Begynderudvalg 

a. Begynderne er meget glade for at restauranten har åbnet om mandagen. 
14. Indendørsgolf 

a. Ingen bemærkninger. 
15. Baneejer 

a. Der indkaldes til et møde efter regnskabet for maj foreligger. 

b. JWB har forhørt sig hos Baneejer om de har hørt mere om Ring 5. Det har de ikke for nuværende. 
16. Klubben 

a. Ingen bemærkninger. 
17. Restaurant 

a. Der er generelt stor tilfredshed med maden og serveringen. 

b. Drift af øl og vand automaten overgår til restauranten. 
18. Trænerstab 

a. Juniortræning er søndag og torsdag fremadrettet. 

b. Der er medlemmer som skal starte i et prøveforløb (4 stk.) 

19. Medlemshenvendelser 

a. Ingen bemærkninger. 
20. Kommende møder 

a. Næste bestyrelsesmøde den 20. maj kl. 18:00 i GC Harekær. Lasse inviteres til mødet. 
21. Eventuelt 

 
 

/Tina Skou Larsen  


