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Resume til bestyrelsesmøde mandag d. 5. august 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:  
 
 

 
 
Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af dagsorden møde nr. 165 og referat fra møde nr. 164. 
2. Orientering fra Sekretariatet 

a. Status på drift v. sekretariatet. 

b. Status på drift v. sekretariatet. 
I. Brug af Pedro/Pedrine i tidsbestillingssystemet skal holdes på et absolut 

minimum og må ikke bruges uden meget god grund. 
II. Boresco har afgivet tilbud på papirhåndklæder og toiletpapir med en 

besparelse på 48 % 
III. Det er svært at få bemandet weekenderne i sekretariat lige som det også har 

været tidligere år. 
IV. Der er stadig prøvemedlemmer som overgår til almindelige medlemskaber. 
V. Prøvemedlemsskab skal godtgøres ved statusændring til almindeligt medlem 

og derudover ikke ydereliger rabat. 

c. Økonomi 
I. Budget 2019. Flere sponsorer på AM-AM, men også flere udgifter f.eks. til 

indleje af buggy. 
II. Sponsorindtægter nås ikke. 
III. Lidt mere på matcher og enkeltstående arrangementer. 

IV. Protræner har vi torsdag og søndag. PSB følger op på status. 
V. Ny hjemmeside giver en merudgift. 
VI. Kontingent bør måske hæves med kr. 200 - 300,- for 2020. 
VII. Der skal ifølge lovgivningen føres timesedler for alle medarbejdere. 

3. Markedsførings- og sponsorudvalg 

a. Ingen bemærkninger. 
4. Matchudvalg 

a. Ingen bemærkninger. 
5. Sportsudvalg 

a. Ingen bemærkninger 
6. Baneudvalg 

a. JWB har afholdt møde med Lasse. Referat er udsendt til bestyrelsen. Følgende emner blev 

gennemgået på bestyrelsesmøde sammen med Lasse. 
I. Baneudvalg er Lasse positivt stemt overfor. Se liste for opgaver som kan 

udføres af frivillige og andre opgaver som løses på banen. Lasse vil gerne 
have folk til flishugning og opsamling af afskåret træer og buske. 

II. Der er en ny type svamp på greens. Lasse undersøger hvad der kan gøres. 
Lasse mener det vil hjælpe hvis han kan trække propper og topdresse 
løbende istedet for at tage alle greens på en gang. Bestyrelsen er positivt 
stemt overfor denne løsning. 

III. Nye tee markeringer som er over jorden vil koste greenkeeperne ekstra 
arbejdstid for at slå tee steder. 

IV. Maskinparken er gammel og reperationsudgifter stiger med årene. 
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V. Beskæring af siv. Lasse har investeret i en sivklipper. Lasse vil gerne have en 
jolle til beskæring fra vandet. 

VI. Vi har 50-60 træer som kan flyttes til nye placeringer i stedet for fælde dem.  

VII. Det kunne være et ønske at få vand fra hul 8 til gylletanken, ca. 400 m 
ledningsarbejde. 

VIII. App til registering af timer for greenkeepere, 300,- om måneden andre apps 
kan også anvendes. Det er et lovkrav at alle registrerer deres time antal. 
Lasse kommer med et oplæg. 

IX. DGU vil rate banen, 19. august kl. 8:30.  
X. Net bag driving range mod hul mellem 3 og 7. Net i 2 meters højde, det skal 

undersøges. 
XI. Monobuggy bør stadig ikke være tilladt, skal tages op senere. 

7. Husudvalg 

a. Ingen bemærkninger. 
8. Juniorudvalg 

a. Vi har stadig Sandkassegolfer som kommer til træning. Kim ved hvem der kommer til disse. Der 

bliver ikke i år Bedsteforældre dag i Harekær.  

b. Må Malene spille med eliten? Herrerne ønsker ikke at spille med pigerne, men matcherne er åbne 
for både mænd og kvinder. 

c. Vi har pt. 7 juniorer og 6 sandkassegolfere. 
9. Herreklub 

a. Ingen bemærkninger. 
10. Dameklub 

a. Ingen bemærkninger. 
11. Seniorklub 

a. Ingen bemærkninger. 
12. Regeludvalg 

a. Ingen bemærkninger. 
13. Begynderudvalg 

a. Ingen bemærkninger. 
14. Indendørsgolf 

a. Ingen bemærkninger. 

15. Baneejer 

a. Ingen bemærkninger. 
16. Klubben 

a. Der afholdes møde omkring redigering af ny hjemmeside den 15. august med repræsentanter fra 
klubber i klubben og Michael Engstrand. 

17. Restaurant 

a. Ingen bemærkninger. 
18. Trænerstab 

a. Ingen bemærkninger. 
19. Medlemshenvendelser 

a. Ingen bemærkninger. 
20. Kommende møder 

a. Næste bestyrelsesmøde den 16. september kl. 18:00 i GC Harekær. 
21. Eventuelt 

a. Ingen bemærkninger. 
 
 

/Tina Skou Larsen  

 

 

 

 

 

 

 

 


