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                                                                                        Side 1 

Resume til bestyrelsesmøde mandag d. 20. januar 2020 kl. 18:00 på Tigervej 12. 

 
 

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. 168 og referat fra møde nr. 167. 
2. Orientering fra Sekretariatet 

a. Status på drift v. sekretariatet. 
I. Sekretariatet udsender indkaldelse til generalforsamling senest søndag den 

26. januar kl. 10:00 inklusive Regnskab 2019 og Budget 2020. 
II. Greenfee medlemmer har ikke ret til gratis træning. Sekretariatet opdaterer 

medlemskategorier og offentliggør den på hjemmesiden. 
III. Ønsker vi familie rabat for juniorer? MJ kommer med forslag og ser på 

hvordan det er i andre klubber. 

b. Økonomi 
I. Regnskab 2019 blev rundt sendt til underskrivelse af bestyrelsen. Resultat: 

Overskud på ca. 32.000,-  
II. EDB udgifter er langt over sidste år, størstedelen af dette er den nye 

hjemmeside.  

III. Restancelisten blev gennemgået. Der mangler indbetalinger fra ca. 37 

medlemmer. 
IV. Budget 2020 til fremlæggelse på generalforsamlingen vil være meget lig det 

som er udsendt i oktober. 

c. Medarbejdere 
I. Ingen bemærkninger. 

3. Markedsførings- og sponsorudvalg 

a. Der udtales ros til de implicerede parter. 
4. Matchudvalg 

a. Matchkalenderen offentliggøres snarest på hjemmesiden. 
5. Sportsudvalg 

a. Vintertræning er påbegyndt. Ros til trænerne. 
6. Baneudvalg 

a. Ros til baneudvalget. Forsæt det gode arbejde. 

b. Banen er reduceret til 9 huller for nu.  
7. Husudvalg 

a. Ingen bemærkninger. 

8. Juniorudvalg 

a. Der har været en pigesamling i Harekær (Piger fra hele landet deltog). Den var vellykket.  

b. Der vil være endnu en pigesamling i Harekær den 29. februar. 
9. Herreklub 

a. Årsramlermøde den 4. februar kl. 19:00 i Harekær. 
10. Dameklub 

a. Ingen bemærkninger. 
11. Seniorklub 

a. Ingen bemærkninger. 
12. Regeludvalg 

a. Nye rating tabeller tages i brug når sommerbanen åbnes igen. 



Resume møde nr. 168 

Bestyrelsen for Golf Club Harekær 

 

                                                                                        Side 2 

b. EGA handicap skal gennemgås for alle medlemmer. 
13. Begynderudvalg 

a. Begynderudvalget fortsætter i samme opsætning som i 2019. 
14. Indendørsgolf 

a. Det går rigtig godt. 

b. Alle weekender er solgt, lørdage til egne medlemmer og søndag til fremmede medlemmer. 

c. Onsdage fra den 29. januar opstarter Golf Fysik ved Jakob Kofoed. 
15. Baneejer 

a. Der er møde med baneejer på onsdag den 22. januar omkring boring til overvågning af 
vandkvalitet for HOFOR. 

16. Klubben 

a. Ingen bemærkninger. 
17. Restaurant 

a. Der serveres stegt flæsk om torsdagen. 

b. Jette og Jan skal have opdateret info på hjemmesiden. Rikke kan opdatere hjemmesiden, når Jette 

og Jan kommer med oplæg. 
18. Trænerstab 

a. Ingen bemærkninger. 
19. Medlemshenvendelser 

a. Alle henvendelser er behandlet og besvaret. 
20. Kommende møder.  

a. Udkast til indkaldelse til generalforsamlingen (se vedhæftede). Tina ønsker ikke genvalg så der 
søges nyt medlem til bestyrelsen. Der udsendes nyhedsbrev snarest. I samme nyhedsbrev 
efterspørges forslag til årets golfer. 

21. Eventuelt 

a. Ingen bemærkninger. 
 
 

/Tina Skou Larsen  

 


