
Bestyresesmøde nr. 170 

Bestyrelsen for Golf Club Harekær 

 

 

Bestyrelsesmøde mandag d. 3. august 2020 kl. 18:00 på Tigervej 12. 

 

 
Indkaldt: 

Jesper Wraae-Bess (JWB) 

Palle Sick Børgesen (PB) 
Svend Clausen (SC) 

Jørgen Kunnerup (JK) 

Niels Jørgen Jensen (NJJ) 

 
Inviteret: 

Monika Jensen (MJ) 

Jens Kolding Pedersen (JKP) 
Per Wind (PW) 

Kim Green (KG) 

 

Afbud:   
 

 

 

 
 

 

Afbud:  
 

 

 
Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden for møde nr. 170 og referat fra møde nr. 169. 
 

Der var ingen indsigelser mod dagsordenen. 

 

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt uden bemærkninger. 
 

2. Orientering fra Sekretariatet 

a. Status på drift v. sekretariatet. 
I. Designmanual og redigering af hjemmesider. 

Ingen bemærkninger. 

 
 

II. Vejskilte 

Det er en særdeles langsommelig proces at få overbevist 
Køge Kommune om vigtigheden af vejskilte på Harekærvej. 

Men vi har ikke givet op endnu. 

 

III. Gulvet i Cafe 19 
For at spare på omkostningerne har vi valgt at lægge det gamle tæppe fra 

sidste vinter ud på gulvet i Cafe 19. Genbrug er lig med besparelse. 

 
IV. Golfspilleren i centrum (PB) 

Ingen bemærkninger 

 

b. Økonomi 

I. Status på driftsregnskab og balance. 

 
Det udleverede regnskab for perioden frem til mødet blev gennemgået. På 

visse punkter afviger det lidt fra budgettet, og prognosen siger, at vi slutter 

med et resultat, der er en smule ringere end oprindelig budgetteret. 

 
Det skyldes fortrinsvis uforudsete udgifter til reparation af maskiner samt 

større forbrug af kunstgødning og topdressing til vores greens. 

 
 

II. Buggy-situationen  

Ingen bemærkninger 
 

 

III. Rough-klipperen      
Da vores roughklipper pludselig brød sammen, var der brug for hurtig 

handling. Vi har nu en helt ny roughklipper, som fungerer til greenkeepernes 
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tilfredshed. Dette er sket med god forståelse fra vores sponsor og en 

fornuftig leasingaftale, takket være en af klubbens ildsjæle. 

 
IV.    Medarbejdere 

Ingen bemærkninger 

 
 

3. Markedsførings- og sponorudvalg 

        Ingen bemærkninger 

   
 

4. Matchudvalg 

a. Matchkalenderen  
I. Frivilligmatch  

Arrangementet er fastsat til afvikling den 12. september. Invitation kommer 

ud i indeværende uge. På listen over inviterede står ca. 75 frivillige. 
 

II. AM-AM 

Mere end 100 deltagere i år og man skal sidde i både Cafe19 og restauranten 
for at overholde forsamlingsforbuddet. 28 hold deltager i arrangementet 7. 

og 8. august. 

 

 
 

III. Danmarksturneringen 

Der skal spilles både semifinaler og finaler i Regionsgolf på Harekær i august 
2020.08.06. 

 

Sidste runde i Danmarksturneringen er 15. august, og oprykningsspillet 
foregår 1. sept. på Falster Golfklubs bane. 

 

IV. Klubmesterskaber 
 

Den 29. og 30. august bliver rammen om klubmesterskaberne i år. 

 

V. Afslutningsmatch 
 

Den 4. oktober er reserveret til årets afslutningsmatch. 

 
VI. Elitens afslutningsmatch 

 

Den 11. oktober spiller eliten fra Harekær deres afslutningsmatch.  
 

VII. Regions semi- og finaler på Harekær 21. august 

 
5. Sportsudvalg (eliten) 

a. Status 

Første holdet deltager i oprykningsspillet 15. august i Køge. 

Andet holdet har udspillet deres rolle i denne sæson. 
Tredje holdet har mulighed for oprykning i Nivå 13. september. 

 

 
6. Baneudvalg 

a. Greens  

Der er dollarspots i nogle af vore greens. Vi har kontakt til DGU. Lasse mener, at dollarsports 
breder sig meget langsomt. 

Ros til greenkeeperne for deres vedholdende indsats. 

 

b. Bunkers 

Der er lavet aftale med Lasse om bunkervedligeholdelse via frivillige.  
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c. Teesteder 

Teestederne er svære at holde velplejede i tørre perioder, men vi forsøger at holde fast i jævnlig 

vanding. I juli måned gik det tilfredsstillende, godt hjulpet på vej af vejrguderne. 
 

d. Opbevaringsplads etablering 

Ingen bemærkninger 

 

e. Evt. baneændring hul 18 

Ingen bemærkninger. 

 

f. Åbne opgaver for frivillige  

På listen over åbne opgaver er bunkere og siv i søen de store mangler. Begge opgaver er nu 

prioriteret og vil blive iværksat ASAP.  
 

Der blev udtalt megen ros til greenkeeperne og de mange frivillige, hvis indsats man tydeligt kan 

se effekten af. 
 

 

7. Husudvalg 

a. Ingen bemærkninger 
 

8. Juniorudvalg 

a. Ingen bemærkninger 
 

9. Herreklub 

a. App’en i golfbox, som giver mulighed for online registrering af scores, er taget i brug og med stor 
succes hos ramlerne  

 

10. Dameklub 

a. Ingen bemærkninger.  
 

11. Seniorklub 

a. 36 deltagere er tilmeldt en 3 dages tur til Sønderjylland primo september. 
 

12. Regeludvalg 

a.   Ingen bemærkninger 
 

13. Begynderudvalg 

a. Ingen bemærkninger 

 
14. Indendørsgolf 

a.  Ingen bemærkninger 

 
15. Baneejer 

Ingen bemærkninger 

 
16. Restaurant 

a. Status på samarbejdet 

Ingen bemærkninger 

 
17. Trænerstab 

Ingen bemærkninger 

 
18. Medlemshenvendelser 

Ingen bemærkninger 

 
19. Eventuelt 

Ingen bemærkninger 

 

/NJJ 

 


