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Momskompensationspuljen

Så lykkedes det for os, at komme ind over målstregen og nå 100 medlemmer,
som velvilligt har støtte med 200 kroner, så vi kan blive godkendt som forening
og ansøge om momskompensation i 2022.

Det betyder, at vi nu i god tid kan indsende den off icielle ansøgning til
Erhvervsstyrelsen, når vores regnskab for 2021 foreligger.
I praksis betyder det, at vi potentielt får tildelt et beløb i 2022, som forhåbentlig
bliver i størrelsesorden 80-130.000 DKK.

Hvis vi får kompensationen, vil disse gå direkte til, at skabe en endnu bedre
oplevelse, som medlem i Hornbæk Golfklub. Sekretariatet opretter en liste med
medlemsforslag, så det er bestemt tilladt, at komme med ideer i løbet af året. 
Vi kan i de efterfølgende år søge igen og dermed sikre, at vi med de ekstra
penge i hånden kan realisere projekter eller forbedringer til gavn for alle i
klubben.

TAK til alle medlemmer der støttede op om klubben og gav os muligheden for
at søge puljen.

Positive lempelser vedrørende Corona-
restriktioner



Genåbningen af Danmark er så småt i gang og det betyder også mere
lempelige restriktioner for foreningslivet.

Vi giver her en kort opsummering af de nuværende restriktioner og hvordan vi
skal håndtere dem i dagligdagen, indtil der kommer en ny udmelding fra
regeringen.

21. april åbnes der for både udendørs- og indendørsservering i klubben hos
Café Rolf . Dermed er det muligt, at sidde i restauranten samt på terrassen og
nyde en frokost eller aftensmad eller blot noget forfriskende efter en runde
golf . 

Det kræver et Corona-pas  , at benytte restauranten indendørs, ligesom at
tidsbestilling til indendørs servering er et krav fra myndighedernes side.   Det
påhviler restauranten, at sikre denne dokumentation for det enkelte
medlem. Vi beder alle være behjælpelige med, at dette foregår så smidigt som
muligt, da bøden for restauranten er af anseelig størrelse ved manglende
kontrol af dette.
I forhold til tidsbestilling ved indendørs servering, arbejder vi på en løsning, som
gør det muligt på en enkel måde. 

De lempede restriktioner muliggør endvidere brug af klublokalerne over
restauranten, hvor der nu kan afholdes udvalgsmøder mv. fra den 21. april. 
Dog stadig under hensyntagen til det aktuelle forsamlingsforbud i forhold til
max antal personer. 

Et gyldigt Corona-pas er f ølgende:

1. Hvis du er færdigvaccineret. 

2. Hvis du har en negativ PCR eller lyntest indenfor de sidste 72 timer.

3. Hvis du har været smittet med Covid-19 indenfor de seneste 2-12 uger.
Dokumentation via sundhed.dk

Du kan benytte app'en "MIN SUNDHED" som dit Corona-pas.

NB: Kravet om Corona-pas er ikke gældende for børn under 15 år. 

Freetrailer udfases.



Vi har opsagt vores samarbejde med Freetrailer. Dette er besluttet ud fra f lere
forhold i dagligdagen, som besværes af de holdende trailere. 
Aftalen er opsagt til udgangen af juni måned, så trailerne vil være at f inde/leje
lidt endnu.

Første demodag gik over al
forventning.

Vi lagde hårdt ud med hele 3 forskellige producenter - Wilson, Cobra og Mizuno.
Der var heftig aktivitet og mange medlemmer blev f ittet til både jern og nye
køller. 



Så forvent, at møde mange medlemmer med skinnende nyt udstyr i bag'en i
de kommende uger. 

Hvis du ikke nåede, at blive f ittet den dag, så er vores Pro-træner Ulrik klar til at
hjælpe dig i hverdagen med udstyr fra mange af de kendte mærker. Du kan
altid henvende dig i shoppen og booke Ulrik til en f itting - både af jern og køller. 

Snyd ikke dig selv for oplevelsen, at blive f ittet til det rigtige udstyr - det kan
gøre underværker for dit spil.

Hulspilsturneringen 2021

T ilmeldingen til Hulspilsturneringen er i f uld gang.

Hulspilsturneringen er for alle golfspillere der gerne vil prøve, at spille noget
andet end det sædvanlige stableford pointsystem. I hulspil kæmper man op
hvert hul og det betyder ikke noget om man vinder med et eller f lere slag på
det enkelte hul - du taber eller vinder forsat kun det ene hul. 
Det er et rigtigt sjovt og udfordrende format som alternativ til stableford, som
vi som oftest spiller. Og muligheden for et stort comeback er hele tiden mulig,
så længe der er huller nok at spille om. 
Nedenfor kan du se og tilmelde dig de rækker som findes.

Tilmeld dig allerede i dag, da fristen meget  snart udløber. 

Hulspilsmesterskaber - damer - Mesterrækken   KLIK HER

Hulspilmesterskaber - damer 19-29 år                  KLIK HER

Hulspilmesterskaber - damer 30-49 år                 KLIK HER

Hulspilmesterskaber - damer 50-59 år                 KLIK HER

Hulspilmesterskaber - damer 60-69 år                 KLIK HER
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Hulspilmesterskaber - damer 70 år +                    KLIK HER

Hulspilsmesterskaber - junior piger 1-18 år           KLIK HER

Hulspilmesterskaber - herrer - Mesterrækken      KLIK HER

Hulspilmesterskaber - herrer 19-29 år                   KLIK HER

Hulspilmesterskaber - herrer 30-49 år                   KLIK HER

Hulspilmesterskaber - herrer 50-59 år                   KLIK HER

Hulspilmesterskaber - herrer 60-69 år                   KLIK HER

Hulspilmesterskaber - herrer 70 år +                      KLIK HER

Hulspilmesterskaber - junior drenge 1-18 år          KLIK HER

Velkomstområdet ved
selvbetjeningsskærmene renoveres

For at give medlemmer såvel som gæster den mest indbydende og
brugervenlige velkomst i klubben, opdaterer vi nu selvbetjeningsområdet.
Skærmene bliver f lyttet over, hvor den gamle luge var placeret, så betjening af
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disse fungerer nemmere. Dertil vil der blive malet og der arbejdes på en løsning
med bedre siddeforhold. 

Vi glæder os meget til, at fremvise det endelige resultat i løbet af de næste par
uger.  

T il at hjælpe med montering og den håndværksmæssige del, har vi fået hjælp
af Tømrermester Allan Wernersen. Tak til Allan for at rykke hurtigt ud til
opgaven. 

Hornbæks Elitehold hos damerne

Som nævnt i det sidste nyhedsbrev, så har vores elitehold hos damerne været
ude og søge lidt ekstra f inansiel støtte i år, grundet deres oprykning til 1.division.
Det koster penge, at forbedre sig optimalt og derfor var det ekstra glædeligt at
medlemmer samt en af vores sponsorer, Lars Kanstrup fra LHK Stillads, valgte at
donere et f lot beløb til både pigerne og eliten som helhed.

Det giver yderligere muligheder for prøverunder på banerne, som pigerne skal
besøge i turneringen. En stor tak skal der lyde for støtten.
Der kommer et særskilt nyhedsbrev med de datoer, hvor eliten spiller og vi
håber mange medlemmer har lyst til at komme ud og støtte vores elitehold
hos både herrer og damer. 



Når du har booket tid til træning.

Ulriks kalender er helt opdateret og der er rig mulighed for at booke træning hos
ham. 

Booking systemet som bruges til at booke tider hos Ulrik er lavet således, at der
ikke er indlagt små pauser mellem lektionerne. Det betyder ofte, at Ulrik har
f lere lektioner i træk, som ligger lige op af hinanden. Og da alle lektioner ikke
altid foregår samme sted, så skal han til tider fra A-B. 

Da I som medlemmer skal have jeres f ulde  tid, som I har booket til træning, så
kan det betyde, at der kan opstå en minimal forsinkelse på et par minutter i
forhold til jeres starttid. Men I vil altid få jeres fulde træningstid, som først
starter når Ulrik er på plads.

Husk jeres medlemskort

Der er stadig mange der ikke har fået hentet deres bagmærker til denne
sæson. Mærkerne kan hentes i shoppen i hverdage fra 8.30-17.00 og i
weekenden fra 8.30-15.00. 

Det er vigtigt, at få hentet mærkerne, da vores Golfværter allerede er begyndt
at køre rundt på banen og de har brug for at kunne se mærkerne synligt på



jeres golfbag. 

Færdsel på banen

Vi har haft en meget positiv sæsonåbning af den store bane og Søren samt
hans team har leveret et f lot stykke arbejde, som betyder, at vi er begunstiget
med meget f lotte greens - særligt når vi sammenligner med omkringliggende
baner. 

For at bevare det gode udgangspunkt for banens stand, har vi fortsat brug for,
at medlemmerne er særligt opmærksomme på, at oprette nedslagsmærker,
ligge tørv på plads samt følger de retningslinjer der er lagt for færdsel på
banen. Det vil sige ingen færdsel med buggy/scooter/trolley på for-greens eller
mellem greens og bunkers. Placér altid dit sæt hensigtsmæssigt ift. næste
teested, inden du går på green og putter.

Råb altid FORE, hvis din bold er på vej i retning af et andet hul og du har den
mindste tvivl om, hvorvidt den kan være til fare for andre spillere på banen. 

Slutteligt skal det pointeres, at medlemmer indtil videre har gjort en f lot indsats
for, at hjælpe med at holde banen pæn, så fortsæt endelig den gode færden
på banen! 

Buggy/Scooter afhentning.



Der har været en hensigt de sidste år om at gøre udlejning af buggies og
scootere fuldautomatisk og dermed gøre det muligt at leje disse - også uden
for åbningstiden i Golfreceptionen. 

Vi har dog haft visse udfordringer med systemet og det samme har de
medlemmer, som har forsøgt at benytte systemet i selvbetjeningsområdet. 
Vi har på denne baggrund besluttet, at vi indtil videre går "tilbage" til det
normale system, hvor udlejning af buggies og scootere sker i
Golfreceptionen/Shoppen.
I booker forsat jeres buggy/scooter i Golfbox og betaler samt henter nøglen i
shoppens åbningstid. 
Er shoppen ikke åben ved tilbagelevering, af leveres nøglen i postkassen,
som hænger ved indgangen til selvbetjeningsområdet. 
Skal man bruge en buggy f ør Golfreceptionen/shoppens åbning, er det kun
muligt, såfremt man afhenter nøglen af tenen f ør.

Kongegolf starter snart



Lige om lidt starter Kongegolf  og igen i år har f lere hundrede medlemmer
tilmeldt sig dette samarbejde. Vil du også gerne kunne spille gratis på
Fredensborg, Gilleleje og Asserbo fra 1 maj til 31 oktober, så kan du stadig nå det. 
Det koster 800 kroner og så har du 4 baner at spille på.
Tilmeld dig Kongegolf  ved at klikke her.
Du kan også købe Kongegolf  greenfee billetter 4 stk. for 1.300 DKK ved at klikke
her. Billetterne kan bruges i alle 4 klubber. 

Følg os på de sociale medier

Vi kommer til at intensivere vores tilstedeværelse på de sociale medier i 2021.
Facebook og Instagram er to vigtige medier, som vil blive benyttet til aktuel
information fra klubben, arrangementer og stemningsbilleder.
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Bøtterupvej 2C, Hornbæk
Denmark

Du har modtaget denne e-mail, da du er
medlem af Hornbæk Golfklub, har tilmeldt

dig vores hjemmeside eller tilmeldt dig
vores nyhedsbrev.

Afmeld nyhedsbrev

Dertil tjener begge medier formålet, at kunne tiltrække både greenfeespillere
og nye medlemmer, hvis vi igen skulle få brug for det.

Så gå ind og følg klubben på de 2 platforme. 
Det kan gøres HER for Facebook og HER for Instagram

Hornbæk Golf klub
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