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HORNBÆK GOLFKLUB 

 

 

1. Formanden har ordet. 
Bestyrelsen ser med forventning frem mod den kommende sæson, hvor klubben forventes 
velbesøgt af både medlemmer og gæster grundet de fortsatte usikkerheder med Covid-19. 
 
Der er planlagt en større strategidag for den samlede bestyrelse 27/4 hvor klubbens vision, 
mission og ønskede udvikling vil være hovedtemaet. Ud over bl.a. en banevision vil også 
klubbens strategi for eliten være et tema.  
Ligeledes er der planlagt et større arbejde med en ny strategi for vores tilbud til sponsorer, 
som vil være fuldt ud implementeret i start 2022. Det er vores forventning, at dette vil 
kunne tiltrække nye sponsorer og give yderligere muligheder til de eksisterende. 
 
Der vil i år være ekstra fokus på god etikette på vores bane. I dagligdagen betyder det et 
øget fokus på, at få rettet nedslagsmærker op på greens samt god færdsel i områderne 
omkring greens. Vores Golfværter vil hjælpe både medlemmer og greenfee gæster med 
både henstilling og påtale af disse forhold.   
 
No-show politikken vil blive strammet i år og der vil i det kommende nyhedsbrev være en 
præcisering af disse stramninger. Dette er vigtigt for både vores medlemstilbud og vores 
mulighed for at få brugbart statistisk materiale, så vi hele tiden kan optimere på vores 
belægning af banen til gavn for medlemmerne. 
 

2. Gennemgang af økonomi 
Klubbens økonomi ser forsat god ud, mens vi nærmer os første halvår af vores regnskabsår. 
Bestyrelsen vil på næste bestyrelsesmøde have resultatet af første halvår samt et 
udarbejdet estimat for sidste halvår fra Klubmanager og vores kasserer. Når det foreligger, 
vil det blive besluttet om der er økonomi til at igangsætte yderligere aktiviteter på bane eller 
andre faciliteter.  
 

3. Gennemgang af udvalg.  
De enkelte bestyrelsesmedlemmer gennemgik deres respektive udvalg, hvor de selv er 
repræsenteret. Specielt på udvalgene Begynder, Klub37+ etc er der sket en del forandringer, 
da flere udvalg nu er slået sammen for at skabe en større helhed for nye medlemmer, som 
starter et sted, men overtid bevæger sig gennem flere udvalg og deres tilbud.  
Vi har fået et antal nye sponsorer til klubben i år, som vi ser frem til at byde velkommen.  
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4. Nyt fra Sekretariatet 
Grundet en stor efterspørgsel sidste år, har vi i år fået 2 yderligere buggies til rådighed til 
sæsonstart.  
DGU stopper samarbejdet med Golfsporet og klubben ønsker ikke at i fremtiden bære 
denne omkostning selv. Det vil derfor ikke længere være muligt at benytte Golfsporet på 
banen. Denne beslutning er i tråd med mange andre klubbers beslutning. 
 

5. Ændring af regler for booking på Lærkeager 
Bestyrelsen har besluttet at ændre på de hidtidige regler for booking på Lærkeager. I 
fremtiden vil det kun være muligt at booke en tid ad gangen. Herefter opfordres alle til på 
bedste vis at benytte flettereglen, såfremt man ønsker at spille flere runder. Spillere med 
tidsbestilling har naturligvis fortrinsret, såfremt flere er på 1 tee på samme tid. Det er håbet, 
at dette vil give flere muligheden for at komme ud og spille på Lærkeager.  
 

6. Venteliste 
Venteliste til at blive medlem i klubben er nu i fuld drift og retningslinjerne er skrevet på 
hjemmesiden og der vil ligeledes være et indlæg i det kommende nyhedsbrev omkring de 
enkelte medlemskabers muligheder. Det er bestyrelsens vurdering, at et aktivt medlemstal 
på mellem 1200-1250 er et retvisende antal. Dette vil give en stabil økonomi og dermed 
grobunden for investeringer i forbedringer både på faciliteter og ikke mindst banen. 
Bestyrelsen holdes løbende orienteret om udviklingen og kan iværksætte tiltag for at styrke 
medlemstilgangen, såfremt flere end forventet forlader klubben. 
 

7. Momskompensation 
Klubben har sat gang i dette arbejde og ved bestyrelsesmødet havde 45 medlemmer betalt. 
Kravet for at vi kan få penge fra momskompensationspuljen er 100 medlemmer der alle har 
doneret 200 kroner. Bestyrelsen vil opfordre til at donere, da vi i bedste fald kan hente 
mellem 80-150.000 DKK til forbedringer etc. allerede næste år.  
 
 

8. Næste møde 
Bestyrelsens næste møde er 11-05-2021. 
 
 


