
Referat fra bestyrelsesmøde i HKG, den 16.06.2022, klokken 19.00 i 
klubhuset 
 
Deltagere: Tobias, Sebastian, Freddy, Rusty, Knud, John, Thomas 
 
Afbud:  
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt.  

 
2. Drøftelse af bestyrelsesmøde referaternes form (Mette og Sebastian 

orienterer) 
Bestyrelsen drøftede et forslag til en 2 dages frist for tilbagemelding, således 
at referatet kan frigives til hjemmesiden. 
Det blev besluttet at sekretæren sender en 2 dages frist for tilbagemelding, 
når referatet udsendes. 

 
3. Status på økonomi 

Bestyrelsen drøftede økonomien, herunder debitorer. 
På et kommende møde drøftes forslag om en medlemsundersøgelse 
 

4. Ny shop, Status 
Der er kommet kasser med ting til shoppen, og det pakkes ud i morgen d. 17. 
juni. Der har været afholdt møde og 20 frivillige har meldt sig til at tage vagter 
i shoppen.  
Det meldes ud på hjemmesiden og facebook, når shoppen er klar til åbning 

 

5. Orientering om mødet med Jan Harrit  
Der er afholdt møde mellem Sebastian, Thomas og direktøren for Lalandia Jan 
Harrit. 
Der blev blandt andet drøftet kommende vedligeholdelses-projekter. Der var 
også en drøftelse af flere dårlige oplevelser i caféen. Der planlægges derfor et 
møde mellem lederen af restaurantområdet i Lalandia og John, samt udvalgt 
personale fra caféen. 
Der var derudover en drøftelse af marketing og samarbejde omkring golf-
pakker, hvor huse bookes med greenfee. 
 



6. Forslag fra Meik ift. Juniorkontingent 
Der er indkommet forslag fra Pro træner Meik Aagaard om fastsættelse af et 
kontingent for juniorer. Et mindre kontingent på 300 kr. kan styrke forældre 
engagementet og understøtte de tilmeldte juniorers commitment til 
undervisningen. 
Bestyrelsen vil gå videre med det og foreslå det til generalforsamlingen, da 
det er generalforsamlingen der fastsætter kontingenternes størrelse. Det kan 
således først træde i kraft fra sæson 2023 
Der er indkommet forslag fra Pro træner Meik Aagaard om opsætning af spejl 
ved udslagshuset. Det er et godt element i træningen, at man har mulighed 
for f.eks. at se sit sving, når man øver. 
Bestyrelsen besluttede at opsætte spejl ved udslagshuset. 
John undersøger pris mv. 
Der var også spørgsmål fra bestyrelsen omkring en tidligere plan om lys 
samme sted. John undersøger også dette. 
 

 
7. Nyt fra udvalgene 

Frivilligudvalg:  
Rusty orienterede om et komende møde den 5. juli i frivilligudvalget 
 
Baneudvalg: 
Rusty orienterede om et kommende møde den 24. juni i baneudvalget 
 
Matchudvalg:  
Sebastian orienterede om et godt fremmøde til de matcher, der har 
været. 
Det blev drøftet, om klubben skal invitere til Golf Netværk via Vestjysk 
Lederforum.  
Bestyrelsen besluttede at gå videre med det, Sebastian tager kontakt. 
 
 
Kommunikationsudvalg: 
Mette orienterede om arbejdet vedrørende kommunikation. Kirsten Leth, 
som står for klubbens facebook og Finn Jacobsen, der står for klubbens 
hjemmeside har forslag til en videre udvikling af kommunikationen - 
herunder information til gæster, vejledning i Golfbox og tiltag der kan give 
flere følgere på facebook. Følgere på facebook giver baggrund for bedre 
markedsføring, hvilket kan forbedre rekrutteringen af nye medlemmer. 



 
Sponsorudvalg: 
Sebastian orienterede om et kommende møde i udvalget den 17. august. 
 
Juniorudvalg: 
Tobias orienterede om kommende arrangementer for juniorer. 
Der arrangeres til nystartede golfere "Junglegolf"  
Der arrangeres "Super 6" til dem, der spiller på den store bane. 
 
Freddy orienterede om et kommende juniorarrangement i Uge 28. Der har 
været udfordringer med at aftale forplejning med caféen.  
 
Elite/Regionsudvalg: 
Regionsgolf er nu færdige, og der har været et fint opslag med 
resultaterne på facebook. 
 
Regel/Handicapudvalg: 
Ikke noget nyt 
 
Begynder-/Rekrutteringsudvalg: 
Mette orienterede om, at der nu er 36 begyndere tilmeldt 
begyndertræning.  
Golfdagene kører godt. Der har været 39 tilmeldte, 23 har været med på 
en Golfdag, 15 er tilmeldt til de sidste dage. Der er 15 der er blevet 
prøvemedlem - og deltager på begynderforløb. Der planlægges en ekstra 
dag. 
 

 
8. Indretning af klublokale på første sal 

Der var en drøftelse af indretningen af klubbens 1. sal. 
Lokalet trænger til at blive bedre indrettet.  
Mette går videre med det 

 
 

9. Fastlæggelse af efterårets mødedatoer 
Møder i efteråret: 
Torsdag den 25.august kl. 19 
Mandag den 10. oktober kl. 19 
Onsdag den 16. november kl. 19 



10.  Evt. 
På et kommende møde drøftes forslag om navneforandring. Derudover 
drøftes også forslag om vedtægtsændringer. 
 
Tobias fortalte om et forslag fra et medlem vedrørende varierende priser på 
udvalgte tider i tidsbestillingen. Dette drøftes på et kommende møde 
 
Bestyrelsen drøftede forskelle i priserne for grupperne i caféen. 
 

 


