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Referat generalforsamling 11. juli 2021 

Til stede fra bestyrelsen var: 

Jesper Wraa-Bess, Svend Clausen og Niels Jørgen Jensen 

 

 
 

1. Valg af dirigent. 

John Dybdal blev valgt med applaus, hvorefter han konstaterede at det ikke havde været muligt at 

overholde vedtægterne tidskrav for afholdelse af generalforsamlingen på grund af COVID19 restriktioner.  

Generalforsamlingen blev erklæret lovlig varslet. 

 

35 medlemmer var til stede og der var afleveret 2 fuldmagter. 

 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 

”I det forgangne år var det ikke kun vejret, som påvirkede vores dagligdag, men også Corona. Og nu hvor 

det lige er begyndt at lysne, og de fleste tilstedeværende er vaccineret, begynder den såkaldte deltavariant 

at drille. Dog er det positivt at konstatere, at den seneste lukkeperiode ikke har påvirket udendørs 

aktiviteter i lige så høj grad som sidste år, og selvfølgelig også, at det ser ud til, at Danmark samlet set er på 

vej i den rigtige retning. 

Bestyrelsens arbejde 

En del af bestyrelsens arbejde er, udover det at være ansvarlig for klubben, at afhandle med forskellige 

interessenter rundt om klubben. Og ikke mindst Corona-situationen medførte, at vi dagligt skulle følge op 

på nye regler, anbefalinger m.v.  

Nu kender Danmark lidt mere til Corona, og de tiltag, som bliver iværksat, virker knapt så drastiske som 

sidste år, hvorfor det er bestyrelsens håb, at denne opgave fremover tager mindre tid.  

I år har vi brugt en del tid på at forhandle med kommunen om at få Harekærvej til at blive en mere sikker 

vej. Det er vores opfattelse, at det er uforståeligt, at den 2-sporede vej – Egebjergvej – har en 

hastighedsgrænse på 70 km/t, mens man på vores smalle vej, hvor der skal være plads til både biler, 

gående og cyklister på 1 spor, må køre 80 km. Desværre er hverken politi eller kommune enige i vores 

synspunkter. Der er dog blevet opsat skilte med henvisning til gående og sving og en anbefalet 

hastighedsbegrænsning. 
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Banen 

2020 krævede igen en stor indsat med fokus på greens med prikling og jævnlig topdressing samt ugentlig 

rulning for at bekæmpe svampeangreb (dollarspots og sneskimmel) og forbedre kvaliteten af greens.  

Derudover blev der lagt nye dræn mellem teested på hul 17 og åen samt fjernet siv i søerne ved hul 17 og 

18. 

I vinterperioden gav Anders Brødbæk Christensen og Søren Molander en kæmpestor hjælpende hånd da 

der blev beskåret træer og buske mange steder på banen med henblik på at tilføre mere lys og luft til 

græssets vækst. 

Herudover er der påbegyndt bunkerrenovering og teestederne har ved frivillig hjælp fået en overhaling. 

Alle jer frivillige 

Igen i 2020 har klubben været drevet af et stort antal frivillige. Det gælder f.eks. sekretariatet, pasning af 
haveanlæg, bemandingen af vores mange underudvalg – baneudvalg, husudvalg, sponsorudvalg m.fl. 
Mange frivillige har også bidraget med vedligehold og forbedring på bane og bygninger, som f.eks. vanding 
og vedligeholdelse af teesteder, indkørsel og terrasse samt et ikke ubetydeligt malerarbejde.  
 
Jeg føler, at vi i GC Harekær er meget privilegeret - at kunne drive klubben så langt ved frivillig arbejdskraft, 
og jeg vil gerne takke alle for en fantastisk indsats.   

Trænerstaben 

Trænerstaben – Kim Green Olesen og Keen Bernberg er nu begge fast tilsluttet til GC Harekær.  

Trænerne har tilført en masse ny energi og nye ideer, og Thomas Rosenberg har fået sin faste arbejdsplads 

på Harekær, så vi nu er en af Danmarks førende klubber inden for Clubfitting, da både Kim Green og 

Thomas Rosenberg er førende inden for dette område i Danmark. 

Sekretariatet  

Der har været udskiftning i sekretariatet, idet Monika Jensen og Palle Børgesen, har valgt at trække sig. 

Sekretariatet er nu bemandet af Elisabeth Pedersen, Per Hvid og Solvejg Skovgaard Jensen.  

AM-AM  

Der skal lyde en stor tak til Lene og Per Holtse, for det kæmpe arbejde, som ligger i hvert år at gennemføre 

AM-AM arrangementet, som bidrager med et ikke ubetydeligt beløb til klubbens økonomi. 

Corona’ens indflydelse på vores dagligdag 

I forlængelse af 11. marts 2020 valgte bestyrelsen at følge de retningslinjer, som DGU løbende 

konkretiserede.  Sekretariatet havde en meget stor opgave med løbende at koordinere, informere og følge 

op på alle disse tiltag samtidig med at de skulle forsøge at tilgodese os medlemmer, som ikke altid havde 

forståelse for nødvendigheden af disse tiltag.  

 Jeg kan dog med god samvittighed sige, at alle gjorde deres yderste i denne svære situation. Og tak for det.  

Hvad har Corona’en betydet for golfsporten som helhed?  

Den har haft stor indflydelse på godt og ondt.  

Det blev først muligt at spille golf langt hen i april måned, og begrænsningerne blev jo aldrig helt fjernet.  
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Til gengæld har restriktionerne og den manglende mulighed for at rejse betydet, at langt flere har meldt sig 

ind i golfklubberne og langt flere har spillet på de danske baner.  

På landsplan er der nu 154.803 aktive golfspillere, en stigning på 6.233 eller 4.2 % i forhold til 2019, og det 

højeste antal medlemmer nogensinde. Dette skal sammenholdes med, at golfsporten i de seneste 3 år har 

oplevet en tilbagegang hvert år.  

For GC Harekær har vi ligget stabilt med medlemstallet, men har oplevet en væsentlig stigning i antallet af 

greenfeespillere.  

Markedsføring  

Bestyrelsen havde igen i 2020 – ud fra de økonomiske muligheder vi havde – valgt alene at markedsføre via 

vores hjemmesiden og på Facebook.  Samtidig kan jeg oplyse, at Niels Jørgen har overtaget ansvaret for 

opdatering af hjemmesiden. Tak for det Niels Jørgen. Og tak til jer, som løbende sørger for opdateringer af 

vores Facebook sider.  

Fritspil og Selandia Golf: 

Vores fritspils aftaler omfattede i 2020 Brøndby, Værebro, Midtgolf, Møn og Sorø. Møn har konkluderet, at 

aftalen ikke længere er attraktiv for dem, hvorfor de har valgt at opsige aftalen fra og med 2021. 

Bestyrelsen har besluttet, at vi ikke vil søge efter en ny klub p.t., men fortsætter med de øvrige klubber i 

2021.  

 

I 2020 havde vi 2504 spillede runder fra fritspils klubberne på vores bane, svarende til en stigning på 55% i 

forhold til 2019.  

 

På SGS-ordningen oplevede vi et lille fald i spillerantallet på knap 5% i forhold til 2019, da banen i 2019, 

desværre fik det første alvorlige angreb af dollarspots. 

 

SGS-ordningen var og er uændret for 2020 og 2021. Klubberne er fortsat Sydsjællands, Køge, Vallø, Ishøj, 

Falster & Greve Golfklubber, og prisen er fortsat kr. 975.  

 

For god ordens skyld skal jeg gøre opmærksom på, at fritspilsordningen alene omfatter 

fuldtidsmedlemmer, mens SGS-ordningen omfatter både fuldtids- og hverdagsmedlemmer.    

Demens Golf  

Køge, Vallø og Harekær fortsatte i 2020 Demens Golf ordningen. Ordningen betyder, at de tre baner stiller 

3 timer til rådighed en fredag formiddag om måneden for de 3 klubbers medlemmer, som er blevet ramt af 

denne sygdom.  Desværre var der i 2020 et fald i antallet af runder, da flere medlemmer var blevet så 

dårlige, at de har måttet vælge golfen fra.   

Da der jo desværre er flere, som rammes af denne sygdom, er det besluttet, at ordninger fortsætter i 2021.  

Klubmesterskaber   
Slagspil  

blev igen i 2020 afholdt i august måned. 
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Jeg ønsker tillykke til: 

• Anne Marie Jensen, som blev klubmester hos damerne 

• Patrick Dam Schou, som blev klubmester hos herrerne. 
  

Og til rækkemestrene, som blev  

• Dame-Midage: Susanne Dahl Juhl. 

• Herre-Midage: Shai Taieb. 

• Herre Senior: Johnny Eksing. 

• Herre Veteran: Ole Høier Madsen. 

Hulspil 

blev afholdt i september, hvor klubmestre blev  

• Susanne Dahl Juhl damerne. 

• Patrick Dam Schou hos herrerne (da undertegnede løb tør for batteri      ). 

Klubber i klubben 

Juniorer 

Vi ligger stadig meget lavt i Juniormedlemmer, men der er kommet flere til, faktisk den største tilgang i 

mange år.  

Dette er et fokusområde for trænerne og lad os se hvordan udviklingen her udvikler sig de kommende år. 

Begyndere 

Det var et noget stille år, men Golfens Dag gav igen i 2020 nye medlemmer til GC Harekær.  

Ulla og Carsten, som har været ankermænd omkring begynderklubben i 6 år, valgte at overlade stafetten til 

Bente, Jens og Kirsten.  

Begynderklubben afholdt en hyggelig afslutningsmatch, hvor Ulla og Carsten blev takket for deres indsats.  

Jeg vil gerne takke Ulla og Carsten for deres indsats og for den begynderkultur, de har bygget op i klubben 

igennem de 6 år.  

Bunnierne 

Bunnierne havde 49 medlemmer i 2020, hvoraf ca. 30 deltager i de ugentlige matcher om onsdagen. 

Bunnierne vil gerne have flere medlemmer i 2021. Så hvis du er kvinde med handicap på max 54, så er du 

velkommen til at melde dig ind.   

Flere af de sædvanlige matcher med andre klubber blev aflyst, men den årlige Solheim Cup mod Værebro 

blev afholdt – og Bunnierne tog pokalen efter en meget tæt kamp.   

Pink Cup blev også afholdt, og jeg vil gerne takke Annalise Hansen for det fantastiske arbejde hun gør for at 

afvikle denne. I alt blev der indsamlet kr. 79.698, hvorved GC Harekær igen kvalificerede sig med Anne 

Marie Staxen og Jonna Nielsen som deltagere i landsfinalen. Desværre blev denne match dog også aflyst.  

Bunnierne ser frem til 2021, hvor vi håber at vi kan få lov til at afvikle nogle af de arrangementer, som vi har 

tradition for, og jeg håber, at alle medlemmer igen vil støtte op om denne sag – og tage godt mod Jonna 
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Nielsen, når hun kommer med sine sponsorkontrakter. Hendes indsat er blevet belønnet, da hun er den 

person i Danmark, som har indsamlet flest penge i 2020. Flot Jonna.  

I 2019 vandt Bunnierne et arrangement med Anne Laxholm, som heller ikke kunne afholdes. 

Arrangementet blev dog gennemført i juni måned. 

Årets Bunnie blev Bente Andersen, og året rutsjer Anne Marie Jensen.  

Eliten  

På den sportslige side var vi også ramt af Corona, idet Danmarksturneringen var reduceret til tre kampe på 

neutral bane. Vores helt suveræne hold i 3. division kunne allerede efter 2 kampe og 2 sejre konstatere at vi 

havde vundet puljen og efter den sidste match flaskede resultaterne sig således at vi havde en direkte 

oprykning til 2. division. 

Det er en fornøjelse at se den tilgang, der er til Elitens torsdagsmatcher (Herredag for spillere med 

handicap under 10,0) og vi har en af Danmarks bredeste Elitetrupper, hvilket vi også kan se, når vi stiller op 

med 4 hold i danmarksturneringen. 

Ud over herreholdene stiller vi også op med et Damehold og med et veteranhold. Veteranholdet er et 

mixhold, der består af 5 herre og 2 damer. 

Ramlerne  

Ligesom resten af klubben savnede Ramlerne det gode sociale klubliv på banen, i cafeen og på terrassen. 

Ramlerne nåede dog at spille 24 tirsdage, med et gennemsnit på over 80 deltagere pr. spilledag. 

Desværre skete afviklingen af de 2 præmie/diner matcher også på andre betingelser end sædvanligt, men 

alle deltagere fik alligevel gode oplevelser sammen med andre Ramlere. 

Årets Ramler blev Mathias Pico, og årets rutsjer blev Peter Malmos, som gik fra handicap 20,1 til 8,2. 

Årets hulspils turnering blev vundet af Henrik Jørgensen med sejr over Jørgen Kunnerup.  

Ryder-cuppen på Skovbos bane i august endte desværre med sejr til Skovbo, selvfølgelig uretfærdigt, men 

de var bedre. 

Sæsonen har alt i alt været ”Corona underdrejet” og sluttede med 115 ramlermedlemmer. 

Seniorerne 

Seniorerne spiller fortsat, når restriktionerne ikke er der, hver torsdag året rundt. Torsdagsmatcherne er 

blevet afviklet, men månedsafslutninger og fælles spisning var også her noget, der blev savnet.  

De 2 årlige venskabsmatcher mod Brøndby blev aflyst, men det forventes, at de kan gennemføres i år.  

I september deltog seniorerne med 36 deltagere i en match med 3 andre klubber i Sønderjylland.  

Restaurant 

I efteråret kunne vi byde Heidi velkommen som restauratør i Harekær’s Café og Selskabslokaler. Desværre 
for os alle sammen, så medførte Corona, at hun hurtig blev sat på standby stort set før hun kom i gang. Jeg 
og bestyrelsen har dog glædet os over, at Heidi har vist en fantastisk entusiasme med at finde en vej ud af 
krisen, bl.a. med salg af Take-away.   
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Følg med på Heidis hjemmeside og Facebook profil, hvor I kan se de arrangementer, som Heidi planlægger 
når vi igen må mødes. Jeg håber, at alle vil støtte op om Heidi i 2021. Jeg ser i hvert fald frem til et godt 
samarbejdet.  

SIM-golf  

Efteråret gik med at planlægge og bygge udvidelsen af vores indendørs træningsfaciliteter, idet vi fik 

etableret 4 SIM-golf baner. OG SÅ LUKKEDE CORONA OS NED.  

Vi håber, at Corona i vinteren 2021/2022 giver os mulighed for at få glæde af denne nye udvidelse af vores i 

forvejen unikke indendørs faciliteter. 

Tak til alle jer, som gjorde det muligt at få dette op at stå – stort set uden brug af betalt arbejdskraft.  

Økonomi  

Man kan sige, at intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. 

Året sluttede med et positivt resultat på 175.000 kr., der bl.a. blev båret hjem af en stor tilgang af 

greenfeespillere.  

Harekær A/S  

Jeg og den øvrige bestyrelse er taknemmelige for det samarbejde, vi har med Harekær A/S - ved Naomi, 
Anne og Palle Flackeberg. Udfordringer løses gennem en god og konstruktiv dialog. Også her er vi 
privilegerede, og bestyrelsen ser frem til et fortsat godt samarbejde i 2021.” 
 
Beretning blev taget til efterretning af forsamlingen med applaus. 

 

3. Fremlæggelse af regnskab for 2020 til godkendelse 

Idet bestyrelsens kassemester, Jørgen Kunnerup, var ferieramt og bortrejst, blev regnskabet gennemgået af 

formanden: 

 

De samlede indtægter for 2020 beløb sig til i alt kr. 4.509.561 

De samlede indtægter for 2019 beløb sig til i alt kr. 4.053.993 

Stigningen i indtægter i 2020 blev således på i alt kr.     455.568   og kr. 319.982 over budget 

 

De samlede udgifter for 2020 beløb sig til  kr. 4.334.161 

De samlede udgifter for 2019 beløb sig til  kr. 4.021.904 

Stigningen i udgifter i 2020 blev således på i alt kr.     312.257   og kr. 250.229 over budget 

 

Årets resultat for 2020 blev således  kr.     175.400 

Årets resultat for 2019 blev således  kr.        32.089 

Resultatet blev i 2020 forbedret med  kr.      142.911   og kr.   69.753 over budget 

 

Specifikationerne af ovenstående hovedtal kan alle aflæses i regnskabet, som ligger tilgængelig på klubbens 

hjemmeside.  

 

Regnskabet blev godkendt med applaus. 

 

4. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer:    
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Fra medlem 133-794, Paul Birger var der modtaget følgende forslag til afstemning: 

Jeg vil gerne stille forslag på generalforsamlingen omkring rabatordning / greenfee gæster i 

selskab med medlem: Ordningen ændres fra nuværende 1:1 til pr. bold. 

Dette vil øge incitamentet til at bringe venner til klubben (og benyttes ligeledes af andre 
klubber). Jeg synes det virker lidt urimeligt, at vi som medlemmer så skal udpege hvem i bolden 
som skal have rabatten og hvem som ikke... 

 
Forslaget blev vedtaget med 34 stemmer. 2 stemte imod og 1 undlod at stemme. 
 

5. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen forslår uændret kontingent). 

Bestyrelsens forslag til uændret kontingent i 2021 blev vedtaget med applaus. 

 

6. Fremlæggelse af budget til godkendelse (budget kan hentes på hjemmesiden). 

Hovedtallene i budgettet for 2021 er: 

 

De samlede indtægter for 2021 forventes at blive  kr. 4.610.812 

De samlede udgifter for 2021 forventes at blive kr. 4.521.568 

Overskuddet i 2021 er således budgetteret til kr.       89.244 

 

Specifikation af ovenstående hovedtal for 2021 er tilgængelig på klubbens hjemmeside. 

 

Budgettet blev godkendt med applaus. 

 

Bestyrelsen oplyste, at antallet af medlemmer med DGU-kontingent i 2021 er steget med 53 nye 

medlemmer til 567 pr. 11. juli 2021.  

 

Desuden udgør antallet af prøvemedlemmer og juniorer pr.  samme dato 45 personer. Det er forventningen 

at størstedelen af denne gruppe melder sig ind i GC Harekær, når prøvetiden udløber ultimo juli for de 

fleste og primo august for enkelte. 

 

7. Valg af formand – for 2 år i ulige årstal. 

• Jesper Wraa-Bess meddelte, at han var villig til genvalg 

 

Formanden blev valgt med applaus 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter. 

 

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: 

• Jørgen Kunnerup som ikke ønskede genvalg 

• Palle Sick Børgesen som var villig til genvalg 

 

Bestyrelsens forslag til nyt bestyrelsesmedlem: 

• Paul Birger som var villig til valg 
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Resultat af generalforsamlingens valg blev: 

• Jørgen Kunnerup udtræder af bestyrelsen 

• Palle Sick Børgesen fortsætter i bestyrelsen 

• Paul Birger indtræder i bestyrelsen 

 

Golf Club Harekær’s bestyrelse består herefter af følgende personer: 

• Jesper Wraa-Bess (valgt som formand) 

• Palle Sick Børgesen (valgt for 2 år) 

• Paul Birger (valgt for 2 år) 

• Svend Clausen (på valg i lige år) 

• Niels Jørgen Jensen (på valg i lige år) 

 

Alle suppleanter er på valg hvert år: 

• Monika Jensen – ønskede at udtræde 

• Jens Kolding Pedersen – ønskede at udtræde 

• Per Wind – ønskede at udtræde 

 

Bestyrelsens forslag til ny suppleant: 

• Svend Aage Petersen – blev valgt 

 

 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

• Ragnhild Kofoed (revisor) ønskede ikke genvalg  

• Ragnhild Kofoed (revisor) ønskede ikke genvalg  

 

Resultat af generalforsamlingens valg blev: 

• Bestyrelsen foreslog, at vi finder en ekstern autoriseret revisor og dermed fraviger princippet om   

intern rekruttering blandt klubbens egne medlemmer.  

 

Forslaget blev godkendt. 

 

Derfor har bestyrelsen igangsat arbejdet med at finde revisionsfirmaet, og det blev meddelt 

generalforsamlingen, at resultatet vil blive offentliggjort så hurtigt, det er muligt og det tilstræbes at 

ske samtidig med udsendelsen af nærværende referat. 

 

• Leif Larsen blev valgt som revisor-suppleant. 

 

10. Eventuelt. 

• Kvinder og golf 

Niels Jørgen Jensen gav på opfordring en kort orientering op projektet ”Kvinder og Golf”, som klubben 

satte i søen i april måned med støtte fra DGU. Markedsføring og tilknytning til Golfens dag, hvor 40 

interesserede gæster lagde vejen forbi klubben, resulterede i, at 27 nye prøvemedlemmer lod sig 

registrere, og vi nåede næsten op på det maksimale antal deltagere, nemlig 19 piger, som gerne ville 

prøve kræfter med sporten i det nye regi. 
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Udfordringen på Harekær var og er, at vi ikke har en PAR-3 bane, hvor vi kan slippe nye spillere løs. Vi 

er afhængig af at kunne benytte banen, som vore medlemmer og gæster også betaler for at bruge. 

Desuden er vi afhængig af ledig træner-kapacitet, når et prøvemedlemskab skal give mening. Det 

betød, at puslespillet kun kunne gå op, hvis vi henlagde pigernes undervisning til skumringstimerne om 

tirsdagen, vel vidende at netop denne ugedag er den mest pressede på grund af Ramlernes turneringer.  

 

”Kvinder og Golf ”-holdet betalte en højere pris end andre prøvemedlemmer, men fik så til gengæld en 

række ekstra oplevelser i form af Sumba, indføring i Mindfulness, gode råd omkring opvarmning og 

hvad der sker med kroppen, når man svinger driveren. Desuden var der hyggesammenkomster med 

tapas og rosé, regelundervisning på banen og afsluttende fællesspisning på terrassen. Alt sammen for 

at skabe sammenhold og tryghed i gruppen. Og det lykkedes til fulde. 17 af pigerne har bestået regel- 

og baneprøverne og flere af dem har meldt sig ind på nuværende tidspunkt. 

 

Succesen med projektet skal i den grad tilskrives de 10 frivillige, som hele maj, juni og juli har brugt 

flere aftener på hverdage og i weekenderne på at være mentor/kaptajn, når nogle af pigerne gerne vil 

ud at træne.  Uden denne indsats var det bare ikke lykkedes med samme resultat. Tak til dem! 

 

I øjeblikket får vi forespørgsler på, hvornår vi laver næste hold, og også, om vi ikke overvejer at lave 

noget tilsvarende kun for mænd. Svaret er, at vi overvejer begge dele og nok tager en beslutning sidst 

på året, men kun hvis vi igen får tilsagn fra tilstrækkelig mange frivillige, som vil give et nap med i en 3 

måneders periode. 

 

• Handicap 54 eller 72 for nye medlemmer 

De mange nye prøvemedlemmer (inkl. ”Kvinder og Golf”) er blevet vejledt forskelligt for så vidt angår 

handicapreglerne. Nogle forsøger at spille sig ned fra handicap 72, selvom de i Golfbox officielt har et 

erklæret handicap på 54, mens andre (Kvinder og Golf-holdet) har fået at vide, at når de melder sig ind i 

klubben og dermed også DGU, er handicappet, som de reguleres ud fra 54, og dette vil altid være det 

maksimale handicap. 

 

Regeludvalgsformand Finn Schultz orienterede om, at DGU’s regler er, at ingen indmeldte medlemmer 

har et handicap større end 54. Derfor bør denne regel også være den gældende i Harekær. 

 

Såfremt ledelse og kaptajner for begyndere ønsker at yde en service, hvor det enkelte medlem kan få et 

indtryk af egen udvikling fra handicap 72 ned mod handicap 54, skal dette registreres efter hver spillet 

runde. Denne registrering er kun til info og en ekstra service for medlemmet, og i Golfbox vil det 

officielle handicap stadig vise 54. 

 

• Presset på banen 

En situation, hvor en planlagt gunstart hos Bunnierne tørnede sammen med et omlagt firma-

arrangement, udløste lidt velbegrundet utilfredshed hos Bunnierne. Per Hvid lovede, at man i 

sekretariatet fremtidig ville gøre sig umage for at hindre, at en lignende situation igen skulle opstå. 

 

Det udløste samtidig en diskussion om det generelle pres på banen i weekenderne især. Det blev 

foreslået, at man fra sekretariatet burde forbeholde sig ret til at sætte 2-bolde sammen og på den 

måde skabe flere ledige tider. Det kræver imidlertid manuel indsats fra en frivillig, som i givet fald skal 
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stilling til de involveredes handicap, geografi, acceptabel tidsforskydning etc. Det blev påpeget, at 

kommunikationen omkring et sådan tiltag er uhyre vigtig, ikke mindst i forhold til gæstespillere. 

 

Ophobning og flowet på banen er et andet problem: 

o 2-bolde går typisk hurtigere end 4-bolde, og så opstår situationen med kø ved teestederne.  

o Når spillere med et handicap større end 10 vil slå ud fra hvidt teested, afstedkommer det lange 

ventetider bagud, både når der skal ledes er bolden, men også ventetid for næste hold, før 

”eventyrerne” er tilstrækkelig langt væk af sikkerhedsmæssige årsager. 

o 7 eller 8 minutter mellem hver start er for kort tid, når der er tale om 4-bolde. Hvis der er 10 

minutter mellem boldene, ville en del af flow-problemerne blive illumineret.  

 

Formanden præciserede, at disse problemstillinger i sidste ende kan koges ned til en diskussion om 

kultur. Nogen vil spille paratgolf, mens andre er på banen for at hygge sig. Andre igen er ude og finde 

nye udfordringer. Hos os mødes de alle på den samme bane og ofte på samme tidspunkt. Og hvis vi 

ændrer intervallet af starttider til 10 minutter, har vi samtidig begrænset muligheden for spilletider 

med 25%. Det er næppe noget, vores medlemmer vil synes om, og bestemt også et tiltag, som vil have 

konsekvenser for vores greenfee-indtægter. Der er ikke løsning på problemerne, som vi kan lave med 

et snuptag.  

 

Der blev foreslået, at vi gør meget mere ud af at lære nybegynderne, hvordan, hvornår og hvor man 

med fordel kan lukke en bold igennem, så man får en positiv runde med knap så megen stress. Det blev 

samtidig nævnt, at der nok med fordel kan laves en kampagne for alle klubbens medlemmer om 

samme emne.  

 

• Banens tilstand 

Opmærksomheden blev henledt på irritation over mængden af mælkebøtter på en ellers velholdt bane. 

 

Forklaringen er, at sprøjteregulativer og kemikalierestriktioner gør det svært at få bugt med 

eksempelvis mælkebøtter, især når vejrliget arter sig, som det gjorde i foråret. Greenkeeperne gør alt 

hvad de formår for at minimere generne. 

 

• Årets golfer 

Bestyrelsen har valgt årets golfer, som formanden fremlagde begrundelsen for: 

 

”Der er kommet flere gode indspark til årets golfer og alle kunne de med stolthed have været tildelt 

titlen som årets golfer. 

 

Men på et område kom der to henvendelser, hvoraf den ene på sin helt egen måde skiller sig ud. 

 

Årets golfer skal hyldes for det enorme stykke frivillige arbejde vedkommende har ydet på banen.  

 

 

I har nok alle sammen mødt Søren på banen, hvad enten det har været på rullen til greens, eller iført 

vaders mens han fjernede siv, eller til den store vinterbeskæring. 
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Samtidig med al dette er Søren også en stor del af Eliten på Harekær, og han er her ikke i dag, da han er 

ude og repræsentere Harekær, Sammen med Kim Green og Mike Lützhøft ved Barløseborg Open. 

 

Jeg og den øvrige bestyrelse vil gerne takke Søren Molander for den helt enorme frivillige indsats han 

har ydet i 2020 og stadig yder på Harekær. 

 

Vil I give Søren den hånd han fortjener, så han kan høre det helt til Sydfyn.” 

 

-     -        -  

 


