
Referat fra bestyrelsesmøde i HKG, den 25. august, klokken 19.00 i Charly’s 
Café 
 
Deltagere: Tobias, Sebastian, Freddy, Rusty, Knud, John, Mette 
 
Afbud: Thomas 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
 
2. Status på økonomi 
Bestyrelsen drøftede regnskabet. 
Der er opmærksomhed på energi- og brændstof-omkostningerne og der 
holdes øje med udviklingen. 
 
3. Ny shop, status og kommunikation herom. 
Sebastian orienterede om, at Golfboksen har problemer med at skaffe 
varerne til shoppen, og kan derfor ikke levere det vi ønsker til shoppen. 
Shoppen åbner derfor ikke. 
Der er dog åbent for varesalg. Varerne kan købes ved henvendelse til John. 
John sætter et opslag op på døren om, hvilke varer der er til rådighed.  
Der er stadig mulighed for at bestille varer på www.golfboksen.dk 
Hvis der bestilles på www.golfboksen.dk og der markeres "leveres til 
Holmsland Klit" leveres varerne til klubben. 
 
4. indretning af lokalet på 1. sal 
Bestyrelsen drøftede indretning af 1. sal. 
Mette og Tina Berger har undersøgt muligheder, og der blev orienteret om 
forskellige mulige løsninger. Oplægget justeres til en fuld løsning med oversigt 
over omkostninger, hvorefter Sebastian drøfter det med Lalandia, der ejer 
bygningen.  
 
5. Orientering om mødet med Bjarne Bach (Lalandia) ang. restauranten. 
Der har været et møde med centerchef Bjarne Bach vedrørende visse 
udfordringer, der har været omkring Golf cafeen. 
Der blev drøftet åbningstider, klubber i klubben, fleksibilitet samt kvalitet. 
Det var et konstruktivt møde, og der afventes nu en tilbagemelding fra Bjarne 
Bach. 
 

http://www.golfboksen.dk/
http://www.golfboksen.dk/


6. Nyt fra udvalgene. 
Frivilligudvalg: 
Rusty orienterede om, at der er fælles arbejdsdag den 10. september. Der er 
som vanligt arbejdsopgaver og en efterfølgende match. 
Frivillige hjælper John med kontoret. De frivillige på kontoret har brug for 
adgang til Golfboxen for booking. 
Bestyrelsen besluttede at de frivillige på kontoret skal have adgang. 
 
Baneudvalg:  
Rusty orienterede og fortalte at baneudvalget har 30 projekter på listen, og 
disse skal nu prioriteres. De 5 vigtigste projekter udvælges og dette drøftes i 
bestyrelsen. 
Der bør være en opmærksomhed på, at mange af søerne er ved at gro til, og 
de kræver udgravning. Det er vigtigt at vedligeholde søerne, da der ellers kan 
blive problemer med afvanding. 
 
Matchudvalg:  
Der har været afholdt de planlagte matcher og det er forløbet fint. 
 
Kommunikationsudvalg: 
Mette orienterede om, at det som vanligt går godt med både hjemmeside og 
Facebook. Der har for nylig været en Facebook konkurrence i samarbejde med 
Holmsland Klit Golf Café.  
 
Sponsorudvalg:  
John fortalte, at der er en sponsormatch på søndag.  
Der er også planlagt et arrangement med oplæg v/ Alex Pedersen. Alex 
Pedersen er talsmand for og initiativtager til Grand Départ Copenhagen 
Denmark (Tour de France i Danmark). Arrangementet er gratis for sponsorer 
og medlemmer kan deltage ved køb af billet. Arrangementet er den 27. 
oktober 2022. 
 
Juniorudvalg: 
Tobias orienterede om, at der er  7-8 deltagere. Og Meik gør et stort og flot 
arbejde med at gøre træningen afvekslende for børnene. 
  
Elite/regionsudvalg: 
Det ene elite hold rykkede op i 3. division. 
Der har været flotte resultater for Regionsgolf. 



 
Regel/Handicapudvalg: 
Der var en drøftelse vedrørende lokalregel 5e 
  
Begynder/rekruttering: 
Mette orienterede om arbejdet omkring begyndere. 
Der er nu et mandagshold: 17:30-18:30 med 10 tilmeldte 
Et torsdagshold: 18:30-19:30 med 14 tilmeldte 
Og et hold for øvede med 19 tilmeldte der træner/spiller mandage fra 18:30-
19:30.  
Bestyrelsen skal på et kommende møde beslutte, om der skal være et Funnel 
First projekt næste år. 
 
 
Eventuelt. 
Tobias gjorde opmærksom på, at der bør følges op på Pro trænererens 
aktivitet og timeforbrug ift. kontrakten. 
Knud spurgte omkring præmier til en begynderturnering. Det er ok og man 
skal henvende sig til John omkring det. 
Rusty foreslog en kommende drøftelse af en spiller-tilfredsheds undersøgelse. 
Derudover foreslog Rusty en drøftelse af budgetlægnings processen 
Knud gjorde opmærksom på et behov for nye affaldsspande til toiletterne. 
 
 
 


