
Resume møde nr. 167 

Bestyrelsen for Golf Club Harekær 

 

                                                                                        Side 1 

Resume til bestyrelsesmøde mandag d. 9. december 2019 kl. 18:00 på Tigervej 12. 

 
 

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

Inviteret: 
Monika Jensen 
 

Afbud: 
Palle Sick Børgesen 
 
 
 
 
 

Afbud:  
Monika Jensen 

 

 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden møde nr. 167 og referat fra møde nr. 166. 
2. Orientering fra Sekretariatet 

a. Status på drift v. sekretariatet. 
I. Beslutning om GCH skal indgå i et markedsføringstiltag med Vallø, Køge, 

Skovbo og os, en A5 folder der skal fortælle om klubberne under en hat, som 
Visit Connect Køge – turistbureau, skoler, andre organisationer og 
virksomheder kunne drage fordel af. For meget små penge kan dette 
igangsættes og Køge vil gerne tage opgaven på sig. Alle 3 klubber har sagt 
ja – man afventer svar fra GCH. Bestyrelsen har besluttet at gå med i 
tiltaget.  

II. SGS 2020 er OK – nyhedsbrev start januar – pris kr. 975,00.  
III. Fritspil er OK for 2020 – alle nuv. 

Ændring at Midtgolf fra 1.1.20 ikke ønsker aftalen omfatter 
Hverdagsmedlemmer. Info herom sendes i førstkommende Nyhedsbrev til 
medlemmer. Godkendt af bestyrelsen. 

IV. Åben Damedag – udvalget som står for dette kæmpe arrangement ER trådt 
tilbage – dr er ingen der vil overtage og fører depechen videre. DET ER FOR 

DÅRLIGT. MÅSKE SPONORUDVALGET VIL GÅ IND MED HJÆLP og støtte fra 
nogle af de ’gamle pi’er’.  

V. Vinterbanen. I skal beslutte i samråd med Lasse og baneudvalget, hvornår I 
vil aktivere Vinterbanen, som ligger i Golfbox og blot skal gøres aktiv. Banen 
er godkendt og aktiveres asap, hvis dette ønskes af baneudvalg og 
chefgreenkeeper. 

b. Økonomi 
I. Budget 2020. JK fremlagde regnskab og budget. Lasse vil gerne have en 

traktor til 121.000,-  
II. JK undersøger hvad det koster at lease en traktor over tre år. 
III. Bagskabe listen skal gennemgås. Klubber i klubben og diverse formænd for 

udvalg må have et skab stillet til rådighed. 
IV. Alle mødedeltagere var enige i at der opkræves kontingenter efter de nye 

takster primo januar 2020 jf. vedtægterne §5. 

c. Medarbejdere 

I. Ingen bemærkninger. 
3. Markedsførings- og sponsorudvalg 

a. Sponsorudvalgets arbejde – seneste nyhedsbrev, samt mail til bestyrelsen taler for sig selv – det 
er bare flot og godt gået. Der er møde på tirsdag (17. dec.) med udvalget, PSB og SC deltager. 

4. Matchudvalg 

a. Diverse turneringer – divisions - og kval. rækker ligger fast. GCH skal være vært ved en Junior 
distrikts turn. lørdag den 16. maj 2020 – banelukning hele dagen. Vi afvikler Frivillig matchen, 
som vi ikke nåede i år den 17.maj med gunstart kl. 09.00. GCH har hold med Senior rækken i DGU 

– Søren Juhl har samlet hold. Udkast til matchkalender 2020 er udsendt til bestyrelsen. 
5. Sportsudvalg 
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a. 1. holdet rykkede ned. Der har været meget aktivitet fra Kim og Keen for at planlægge næste års 
træning og turneringshold. 

b. Der er kommet 4 nye elitespillere i klubben der er muligvis flere på vej. 

c. Der har været afholdt møde i eliteafdelingen. 
6. Baneudvalg 

a. Baneudvalget har frie beføjelser til at manøvrere indenfor det i budgettet afsatte råderum.  
7. Husudvalg 

a. Ingen bemærkninger 
8. Juniorudvalg 

a. SC har deltaget i møde for juniorledere og trænere i Munkebjerg arrangeret af DGU. 

b. Der er en del juniorer som kommer til træning om lørdagen. 
9. Herreklub 

a. Forslag til generalforsamlingen: Ønske om eliterække på herredag. 

b. Generalforsamling i februar. 
10. Dameklub 

a. Ingen bemærkninger. 
11. Seniorklub 

a. Ingen bemærkninger. 
12. Regeludvalg 

a. Skal se på tildelingen af EGA handicap, sekretariatet og regeludvalget skal følge op på dette. 
13. Begynderudvalg 

a. Ingen bemærkninger. 
14. Indendørsgolf 

a. Hal udlejning – Skovbo, Køge, Rønnede og Brøndby er på med juniorer. Alle søndage på nær uge 9 
er lejet ud. 

b. Torsdagsaftner er kommet i gang. 
15. Baneejer 

a. Ingen bemærkninger. 
16. Klubben 

a. Ingen bemærkninger. 
17. Restaurant 

a. Ingen bemærkninger. 
18. Trænerstab 

Ingen bemærkninger. 
19. Medlemshenvendelser 

a. Ingen bemærkninger. 
20. Kommende møder. 

a. Næste bestyrelsesmøde mandag den 20. januar kl. 18:00 på Tigervej 12 i Køge. 

b. Generalforsamling afholdes den 9. februar kl. 10:00 i GC Harekær. Indkaldelse skal sendes ud 
senest den 26. januar.  

21. Eventuelt 

a. Etablering af HOFOR boring ved mosen for enden af hul 7.  
 
 

/Tina Skou Larsen  

 


