
Referat møde nr. 171 

Bestyrelsen for Golf Club Harekær 

 

Referat fra bestyrelsesmøder mandag d. 5. og 19. okt. 2020. 

 

 
Indkaldt: 

Jesper Wraae-Bess  (JWB) 

Palle Sick Børgesen  (PSB) 
Niels Jørgen Jensen  (NJJ) 

Svend Clausen  (SC) 

Jørgen Kunnerup (JKU) 

 
Inviteret: 

Monika Jensen  (MJ) 

Jens Kolding Pedersen (JKP) 
Per Wind  (PW) 

Svend Aage Pedersen (SAP)  

 

Afbud:   

Palle Sick Børgesen (PSB) 
 

 

 

 
 

 

 
 

      Kurt Rasmussen         (KR)   
  Kim Green         (KG)   

 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden møde nr. 171 og referat fra møde nr. 170. 

Dagsorden og referat blev godkendt. 

 
2. Orientering fra Sekretariatet 

a. Status på drift v. sekretariatet. 

Ingen bemærkninger. 
 

b. Økonomi 

I. Driftsresultater til dato 
Der er foretaget endelig afregning med Cafe Spoon., og Heidi Hvid er i fuld 

gang med etableringen af Harekær Café og Selskabslokaler. 

 
JKU gennemgik hovedtallene i driftsregnskabet. Det foreløbige estimat på 

årets drift forventes at blive lidt højere end budgetteret, men vi mangler 

endnu sidste kvartal, hvor der kan ske ændringer i forhold til det nuværende 

forecast. 
 

 

II. Budget 2021 
 

JKU har fremsendt budgetudkast for 2021 til bestyrelsen. 

 
Forventningerne til udmeldinger i 2020 ser ud til at være lidt mindre end i 

2019.  

 
Budgettet skal ud til medlemmerne som en PDF-fil, inden udgangen af 

oktober 2020.  

 

 

c. Medarbejdere 

Ingen bemærknnger 

 
3. Markedsførings- og sponsorudvalg 

 

a. Status på sponsor situationen 2020 (oversigt over økonomiske, materielle og immaterielle 
resultater. 

 

Sponsorudvalget (SAP og KH) præsenterede en liste over alle nuværende sponsorer med angivelse 
af sponsortype (kontant, leverandør, gave etc.)  
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Sponsorudvalget efterlyser generelt oprydning og lugning af ukrudt på parkeringspladsen og 

drivingrangen. 

 

b. Planer for 2021. 

Drøftelse af, hvad sponsorudvalg og bestyrelse kan gøre for hinanden. 

Forslag til Nyhedsbrev med oplysninger om tilbud fra sponsorer samt andre måder at 

kommunikere dette på. 
 

c. Markedsføring 

Bestyrelsen vil arbejde på at få nedsat et markedsføringsudvalg, som kan pushe nyhederne ud. 
Der skal findes 3-5 frivillige, som vil bruge nogle timer ugentlig/månedlig på marketingsarbejdet. 

 

4. SIM-golf projektet 

a. Status på projektet 5. oktober 

 

Adgangsdøren til Simgolf fra træningshallen kan bruges. Der skal i givet fald laves en flugtdør 
(branddør) ud til greenkeeper hallen. 

 

Status den 19. oktober: 

 
Væg på indvendig side er færdig og malet. Det samme gælder loftet. Betongulvet er lagt.  

 

Der trækkes p.t. kabler fra kontoret.  
 

Det er planen er alt er installeret ultimo uge 43. Varmepumper mangler måske, men processen er 

i gang. 
 

b. Åbningsarrangement  

JWB, KG og SC laver en plan for arrangementet. Vi har et issue med hensyn til 
forsamlingsbegrænsningen. Der planlægges med henblik på åbning af faciliteterne 1. nov. 2020. 

 

 

5. Matchudvalg 

a. Matchkalenderen resten af 2020 

Der resterer kun andespilsmatchen, som afvikles 1. nov 

 
6. Baneudvalg 

 

a. Status på banens beskaffenhed 
 

Dollarspot er et mindre problem i år end sidste år. De inviterede eksperter, som har været ude og 

lave prøver, har observeret positive resultater på et af test-områderne. Vi har p.t ikke en endelig 
godkendt effektiv løsning på problemet. 

 

Siv i søen ved hul 17 er skåret ned, og har givet hullet et helt nyt look. 

 
Beskæring er vinterens opgave, som tager fart, når væksten i græsset nu begynder at gå i stå. 

 

b. Planer for 2021 
 

Nethegn for enden af drivingrangen mangler at blive anskaffet og etableret. Dette er 

forudsætningen for køb af nye rangebolde, som ellers efterhånden vil forsvinde ned i søen på hul 
7.  

 

Parkeringspladsen skal vedligeholdes. Hvis vi skal have flere parkeringspladser, er det et større 
projekt med evt. nedlæggelse af vandtanken. Det er et stort problem, og vi får kun få pladser 

mere. Der blev fremsat forslag til info om spidsbelastningsdage (især tirsdage) via mail eller 

golfbox ved tidsbestillingen (eksempelvis forslag om samkørsel). 

 
Lasse vil i gang med dræning af sumpen mellem hul 16 og hul 17. 
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7. Husudvalg 

 

a. Planer for 2021 

 

Stuehuset trænger til at blive efterset og vedligeholdt for så vidt angår maling og afvaskning.  

 
8. Sportsudvalg 

a. Orientering om årets resultater  

Fra DGU har JWB modtaget følgende mail dateret 3. oktober 2020: 
”Kære Harekær og Jesper, holdkaptajn for herre kvalholdet. 

Lillebælt har trukket deres hold fra 5. div. og der er dermed opstået en ekstra plads. 

I er det næste hold i rækken af bedste 2’ere med 20,5 point. Ishøj har et hold med 21,5 point, 
men de har allerede et hold i 5. div. Og kan derfor ikke rykke op. I får derfor pladsen.” 

 

Vi har således i 2021 4 herre-elite hold i  + 1 dame-elite hold + 1veteran-hold tilmeldt.  
 

9. Juniorudvalg 

a. Status på juniorarbejdet 2020 

 
Mathias kvalificerede sig til landsmesterskabet, men Corona-situationen forhindrede 

arrangementet. 

 
 

10. Regeludvalg 

a. De nye handicap-regler – orientering til medlemmerne. 
 

DGU udsender info til alle.  

 
11. Begynderudvalg 

a. Status på begynderklubbens situation 2020 

 

Vintertræningen er overtaget af Bente Andersen og Jen Søgaard. 
 

12. Herreklub 

a. Orientering om ramlerne 
Ingen bemærkninger 

 

13. Dameklub 

a. Orientering om bunnieren 

Ingen bemærkninger 

 

 
14. Seniorklub 

a. Orientering om seniorklubben 

Ingen bemærkninger 
 

15. Indendørsgolf 

a. Status på indendørs-faciliteterne 
 

KG er i gang med planlægning af udlejning af faciliteterne i hallen.  

 

b. Planer for vinterhalvåret 

 

Kim overvejer et bookingsystem a al golfbox, så man kan booke tid i træningshallen. Det giver 

mulighed for at benytte hallen til opvarmning før SIM Golf.  
 

Forslag til forskellige farver på 2 måtter, som altid er reserveret til Harekærs egne medlemmer. 

 
 

 



Referat møde nr. 171 

Bestyrelsen for Golf Club Harekær 

 

                                                                                         

16. Baneejer 

a. Eventuelt nyt fra A/S 

 
Ingen bemærkninger 

 

 

17. Klubben 

a. Fritspilsordningen 2021 

 

Møn har via mail ønsket af udtræde af fritspilsordningen 
 

18. Restaurant 

a. Orientering om restaurant-situationen 
 

Er kommet godt igang og der spores i overvejende grad tilfredshed hos medlemmer og gæster. 

 
19. Trænerstab 

a. Status og planer for 2021 

 

20. Eventuelt 
 

 

/Niels Jørgen Jensen  

 

 


