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Agenda til bestyrelsesmøde mandag d. 18. jan. 2021 kl. 18:00 virtuelt  

 

 
Indkaldt: 

Jesper Wraae-Bess (JWB) 

Monika Jensen (MJ) 
Niels Jørgen Jensen (NJJ) 

Svend Clausen (SC) 

Jørgen Kunnerup (JK) 

 

Inviteret: 

Jens Kolding Pedersen (JKP) 
Per Wind (PW) 

 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden for møde nr. 173 og referat fra møde nr. 172. 

Referat og dagsorden blev godkendt. 
 

2. Sekretariatet 

a. Status på drift v. sekretariatet. 
I. Orientering om status 

JWB orienterede om det virtuelle møde med sekretariatets 3 faste frivillige, 

hvor der blev udtrykt opbakning til arbejdsformen, som sekretariatet selv var 
med til at definere. Der er på nu nuværende tidspunkt klarhed over 

opgavefordelingen. 

 

Alle sponsorer er faktureret og diverse rettelser er foretaget. Indberetninger 
er på plads til DGU/DIF.  

Økonomi 

II. Årsresultat 2020 
Der er udsendt et foreløbigt udkast til årsregnskab for 2020. Udkastet viser 

et forventet overskud på DKK 178.330,03. 

 
Det positive resultat, som er bedre end budgetteret, skyldes blandt andet 

større greenfee indtægter samt afskrivning over flere år på roughklipper, ovn 

i køkkenet og ny flisebelægning. 
 

Status 2021 

Der er udsendt status. Det ser ud til, at vi kommer godt fra start med et 

bedre driftsresultat end budgetteret, men der gøres opmærksom på, at der 
stadig på nuværende tidspunkt er 13 dage tilbage af januar måned, som vi 

sammenligner med. 

 
Kontingentopkrævning / medlemmer 

Den store indtægtskilde i januar er traditionen tro medlemskontingenter, og 

der mangler lige nu ca. 161 tkr på medlemskontingenter for at nå årets 
forventede resultat på denne post. Det svarer til ca. 30 nye medlemmer i år, 

som vi endnu ikke har sat navn på.  

 
 

Nye udgifter 

Der blev anmodet om ca. kr. 4.000 til fliseimprægnering og fuge sand, så de 
flisebelagte arealer omkring terrassen og tilkørslen kan holdes algefri og se 

præsentabel ud hele året. 

 

Nye skilte i forbindelse med vores Indoor Center har vi fået tilbud på.  
 

b. Generalforsamling Vi udsender regnskabet når de er klar. Vi vil ikke overskride forsamlings- 

forbuddet. Vi kan forvente op mod 50 deltagere. Vi skal indkalde senest 
14. marts til afholdelse inden udgangen af marts. Der overvejes en virtuel 

generalforsamling. Vi beslutter, hvorledes vi afvikler det omkring uge 8. 
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Der udmeldes til medlemmerne om, at vi afventer afholdelse så længe som 

muligt. Dette sker samtidig med, at vi udsender årsregnskabet – 

formodentlig ultimo januar. 
 

3. Markedsførings- og sponsorudvalg 

a. Status på hjemmesiden 

NJJ redegjorde for det nuværende arbejde med hjemmesiden, og der 
udspandt sig en diskussion om design og indhold. Det blev pointeret, at vi 

skal tilstræbe at holde fast i det overordnede design, som Michael Engstrand 

har udviklet, i videst muligt omfang. Det vil sige samme font størrelser og 
opbygning af siderne hele vejen igennem. 

 

b. Orientering fra sponsorudvalget:  
Vi har via et tillægs-sponsorat med NTG Transport fået trykt 40.000 

scorekort, som forventes at dække behovet i 2021 og 2022. Scorekortene 

er taget i brug, og resten af de gamle vil blive makuleret, idet de trykte 
lokalregler på disse, ikke er korrekte. 

 

Sponsorudvalget tager om kort tid kontakt til forskellige hoteller og 

overnatningssteder i omegnen af Køge med henblik på at få dem til at sælge 
greenfee billetter til GCH i lighed med, hvad andre golfbaner på egnen gør. Vi 

skal have undersøgt, hvilke betingelser, der stilles og der skal efterfølgende 

laves aftale med sekretariatet om, hvorledes vi håndterer denne type 
gæstespillere (her tænkes især på afregning med hotellerne). 

 

4. SIM-golf projektet 
Skiltning 

Der skal laves nye skilte som viser hvordan man finder rundt i klubben. 

 
Der er udarbejdet en plan og har p.t. et tilbud på skiltene. 

 

5. Matchudvalg 

a. Matchkalenderen 2021 
Der er af matchudvalget afleveret en match-kalender, som har været til 

høring hos diverse relevante personer. Den er nu lagt på hjemmesiden, 

men kan naturligvis rettes løbende, såfremt der sker ændringer. 
 

Der var enighed om, at frivilligmatchen skal flyttes fra 16. maj til august 

eller september, og efterfølgende har det vist sig, at der p.t. er plads i 
kalenderen søndag den 5. september. Det foreslås, at vi lægger os fast på 

denne dato. 

  

b. Jubilæumsarrangement - Harekær Open Uge.  

Forsamlingsforbuddet på mere end 5 personer har udsat startmødet, hvor 

vi skal have besluttet om, hvornår og hvordan vi vil fejre Harekær 

golfbanes 30 års eksistens. Styregruppen er nedsat og vil blive indkaldt 
ved først mulige lejlighed. 

 

6. Sportsudvalg 
Der er medvind på alle huller, når der er tale om gruppen af elitespiller i 

GCH. Vi oplever en pæn tilgang på eliteniveau, hvor vi nu er placeret i 2. 

division, men vel at mærke med en ikke urealistisk udsigt til næste år at 
være repræsenteret i den bedste række. 

 

Vi har p.t. 4 divisionshold på herresiden. Man har fået opbygget en 
holdånd, hvor spillerne ikke er selvskrevne til at komme med på holdet 

blandt de bedste. Der kæmpes hver uge om pladserne. 

 
 

På hjemmesiden skal vi også til at have fokus på denne succes. Der skal 

laves beskrivelser og resultatoversigt samt kontaktmulighed til eliten. 
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Match-programmet skal gøres synligt på hjemmesiden og man vil forsøge at blæse 

de lokale matcher mod Køge Golfklub op i lokalpressen, når 54 af Danmarks 

bedste golfspillere på samme dag tørner sammen på Harekær. 
 

7. Husudvalg 

Planer for 2021.  
Det er et problem at tagrenden på hjørnet af restauranten bliver ødelagt, når 

lastbiler bakker ind til restauranten. Vi prøver at løse det med nogle plantekasser 

så lastbilen ikke kan bakke så langt, samt lidt flisebelagt sti til stedet hvor varerne 

afleveres. 
 

Den røde lade bør lukkes i toppen, såfremt laden ikke skal rives ned.  

 
Der bør etableres tagrende ud mod puttinggreenen, så man kan styre 

overfladevandet fra taget. 

 
Opgaverne kan udføres ved hjælp af frivillige. 

 

8. Restaurant 
SC redegjorde for status på ombygning af køkken. 

 

Ombygning og udskiftninger har krævet noget hjælp fra elektriker. El-arbejdet 

betaler GCH, mens restauranten betaler de øvrige ønskede forbedringer.  
 

Nyt komfur er spulet, testet og installeret og taget i brug, og der er anskaffet en 

el-baseret friturekoger. 
 

 

/ Niels Jørgen Jensen  

 


