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Bestyrelsesmøde mandag d. 27. september 2021 kl. 18:30 på Tigervej 12, Køge. 

 

 
Indkaldt: 

Jesper Wraae-Bess (JWB) 

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

Svend Clausen (SC) 

Paul Birger (PB) 

Svend Aage Petersen (SAP) 
 

Inviteret: 

Solvejg Skovgaard (SSJ) 

 

Afbud:   

 
 

 

 

 
 

 

 

Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af dagsorden for møde nr. 177 og referat fra møde nr. 176. 

Såvel agenda som tidligere referat blev godkendt. 

 
2. Regnskabsmæssig status 

 

A. Status på vort regnskab p.t. 

Da overdragelse af regnskab m.v. fra den tidligere kasserer til PB først blev afsluttet i 
sidste uge, har vi endnu ikke et præcist overblik over den realiserede drift.  

 

B. Opfølgning på regnskabsmæssige opgaver  
 

I. Bogføring 

De bogholderimæssige rutiner skal i fremtiden uddelegeres til sekretariatet. Det 
blev også pointeret, at reglen skal være, at de forskellige rutiner skal kunne 

håndteres af mere end 1 person. 

 
II. Godkendelse og betaling 

Der er p.t. ikke opstillet en matrix for, hvem der kan godkende de forskellige 

udgiftsbilag, som forekommer. 
 

III. Fakturering 

Der er ingen udeståender vedr. faktureringer af nye medlemmer.  

 
IV. Registreret revisor 

Der er indgået aftale med Per Riis. SR-revision A/S Køge. Den daglige kontakt er 

Michael Tangstad. 
 

3. Sekretariatet 

 
A. Organisering 

 

I. Bemanding og arbejdsfordeling 
Det er besværligt at få bemandingsplanen til at gå op, så sekretariatet er 

bemandet hver dag. Der er p.t. 3 fast tilknyttede – Per Hvid, Elisabeth og Solvejg. 

Derudover bemandes med forskellige frivillige, som primært har opgaven at 

servicere medlemmer og gæster, når de har spørgsmål eller problemer ved 
touchskærmen og nøgleskabet til buggy-udlejningen. 

 

II. Telefonservice i vintersæsonen 
Der er etableret kontakt til ITEMA, men endnu ikke defineret og installeret den 

ønskede løsning for telefonservice. 

 
III. Greenfee-priser i vintersæsonen 

Vi kører sommergreens hele vinteren, men ønsker ikke at sælge vinter-

medlemsskaber a la Vallø’s løsning.  
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Vi reducerer prisen fra 1. dec. sandsynligvis med kr. 100 til kr. 200 på hverdage 

og kr. 250 i weekenderne. 
 

Der skal kigges på og skabes overblik over udlejning af indendørs-hallen, både 

pris- og bookningsmæssigt.  
 

B. Statistikker og undersøgelser 

 

I. De første 8 måneder af 2021. 
 

Ved årets begyndelse var der i Harekær 517 medlemmer med DGU-kort. Dette tal 

er pr. 1. september passeret 600 indmeldte medlemmer. 
 

6% af disse er under 25 år, mens 60% er mellem 25 og 64 år gamle. Ca. 1/3 af 

klubbens medlemmer befinder sig nu i pensionsalderen. 
 

24 prøvemedlemmer har deltaget i vores træning og 14 af disse er nu medlemmer 

i klubben. 
 

”Kvinder og golf” projektet startede med 18 tilmeldte, og 13 af disse er nu 

indmeldt i klubben. 

 
Af ovennævnte tal kan man udlede, at 57 golfspillere fra andre klubber i årets løb 

har indmeldt sig GCH.  

I 2021 har vi indtil 1.9. haft besøg af 1740 gæster via Fritspilsordningen, mens 
944 SGS-medlemmer i samme periode også har aflagt os et besøg. 

 

Blandt de betalende gæster, har vi budt velkommen til flest fra Smørum Golfklub 
med 126 besøg. 

 

Vores buggyer har været på hårdt arbejde, og har pr. 1.9. indtjent kr. 62.816,-. 
 

Målt på de greenfee-spillere, som har logget sig ind på banen via touchskærmen i 

loungen, har vi haft besøg af 2097 de første 8 måneder af 2021. Til dette tal skal 
lægges gruppeaftaler med fællesbookning og Mobile Pay gæster. 

 

4. Indkøb og investeringer 

 
A. Buggy lejeaftale 

 

I. Med baggrund i et tidligere møde med Cart Care Danmark blev det besluttet, at vi 
indgår en aftale om langtidsleje (4 sæsoner) for 8 golf-biler, som alle er eldrevne. 

De nuværende 5 buggyer, som GCH selv ejer, bliver overdraget til greenkeeperne, 

som må vurdere, om de kan bruge dem. Den ene eldrevne sponsor-buggy, som vi 
har, opsiger vi aftalen på, så den ikke indgår i vores buggy park med tilhørende 

forpligtelser fra og med 2022. 

 
De 8 nye golf-biler forventes leveret 1. marts 2022, og aftalen løber i 4 sæsoner til 

fast pris og eventuelle reparationer sker for leverandørens regning.  

 

B. Baneguides 
 

I. Vi er nu udgået for fysiske baneguides, og skal tage stilling til, om vi fremadrettet 

skal tilbyde denne service til gæster i det hidtil kendte format.  
 

Der tilbydes imidlertid nu også mere tidssvarende elektroniske løsninger, og SC 

arrangerer et møde med en repræsentant fra GLFR, som viser os mulighederne for 
en anden løsning. 
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C. Greenkeeperne og banen 

 

I. Status på vandingsprojektet 
Vi er bekendt med, at Agrometer har haft vanskeligheder i forbindelse med 

gravearbejdet på grund af tørke i jorden, ligesom der har været havari på 

gravemaskinen, som bruges i forbindelse med nedlægning af rørene. 
 

5. Harekær Cafe 

 

En forespørgsel om lån af træningshallen til en offentlig julefrokost med musik blev 
afvist. Vi ønsker ikke at udsætte gulvet for de påvirkninger, som må forventes til 

en julefrokost med musik og dans. Træningshallen er på det pågældende tidspunkt 

til rådighed for klubbens medlemmer, ligesom vi ikke har interesse i at lukke ned 
for SIM-Golf aktiviteter på dette tidspunkt  

 

6. Diverse 
 

A. IT  

 
a. Den nye fiber-forbindelse er nu installeret og fungerer i sekretariatet og 

Cafe 19. Vi er i planlægning- og initieringsfasen mht. installation i 

restaurant og hos Gunnar. Der er frivillige kræfter på sagen. 

 
7. Eventuelt 

 

Der blev bevilget køb af høje små borde og klapstole for ca. kr. 2000, så gæster i 
SIM-golf har et sted at stille drikkevarer og andre fornødenheder. 

 

Hjertestarteren i gangen ved sekretariatet skal flyttes udenfor. Foreløbig pris er ca. 
kr. 7.000. 

 

/Niels Jørgen Jensen  

 


