
Dagsorden til bestyrelsesmøde i HKG, den 11.05.2022, klokken 19.00 i klubhuset 
 
Deltagere: Sebastian Schaper, Tobias Olesen, Rusty Seltz, Freddy Sunesen, Knud 
Jeppesen 
 
Afbud: Mette Gravgaard, Thomas Andersen 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
2. Henvendelse fra seniorherrerne vedr. restaurantens åbningstider 

Bestyrelsen drøftede forespørgslen vedr. tidligere åbningstider i restauranten og 
vil forespørge hos Lalandia.  
 

3. Status på økonomi 
Der er stadigvæk en del udestående kontingenter, samtidig med, at en del 
medlemmer har skiftet til andre medlemskaber i klubben. Freddy udsender 
rykkere i indeværende uge.  

 
4. Ny shop, Status 

Der kommer varer til shoppen onsdag i kommende uge, så shoppen forventes 
åbnet hurtigst muligt herefter.  
 
John undersøger, hvad en salgsautomat koster ift. køb af små artikler udenfor 
shoppens åbningstid.  

 

5. Flere teesteder på banen / spil kortere 
Rusty præsenterede projektet spil kortere og sjovere, som går ud på at have flere 
teesteder på vores bane for at give mulighed for flere ”banelængder”.  
 
Bestyrelsen er enig i, at dette er en rigtig god idé og at man tilstræber at indføre 
dette forhåbentlig samtidig med åbningen af det nye hul 5.  
 
Inden den endelige beslutning tages, skal der afklares, hvad økonomien er i 
projektet.  

 
6. Nyt fra udvalgene 

Frivilligudvalg:  
Der var møde i frivillighedsudvalget i sidste uge. Evalueringen af arbejdsdagen var 
god. Der arbejdes på en ny løsning ift. boldopsamling.  
 
Baneudvalg: 
se under punkt teesteder.  
 



Matchudvalg:  
ikke nyt 
 
Kommunikationsudvalg: 
Der er opdateringer på hjemmesidens sponsorside.  
 
Sponsorudvalg: 
ikke nyt 
 
Juniorudvalg: 
Der deltager 5 juniorer i træningen p.t. Alle 5 deltager i en juniorturnering i 
Dejbjerg. Der har været drøftet om der skal være en træningsdag mere, men det 
vurderes, at vil være for meget p.t. 
 
Elite/Regionsudvalg: 
Alle hold er kommet godt i gang.  
 
Regel/Handicapudvalg: 
intet nyt 
 
Begynder-/Rekruteringsudvalg: 
Det kører rigtig godt med nybegynderne.  
 
Funnel First projektet har været i gang i en lille måned nu. Der har indtil videre 
responderet 16 personer, hvoraf de 15 kommer til introduktionsdag. Første dag 
afholdes på søndag. Derefter er det 26.5., 29.5., 6.6. og 3.7.  
 
Der forespørges, om der for de nye spillere efter introforløbet til de kr. 450,00 
skal tilbydes et medlemskab til kr. 1.500,00 for resten af sæsonen, hvor de kun må 
spille på vores bane. Begyndertilbuddet på kr. 4.100,00 gælder så de 
efterfølgende 2 sæsoner. Dette tilsluttede bestyrelsen sig.   

 
7. Evt. 

11.6. inviterer Ringkøbing Håndbold/Ringkøbing Fodbold klokken 12.00 afholdes 
company dag som vi er sponsor på. John sender rundt til bestyrelsen ift. 
deltagelse.  
 
 


