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1. Formanden har ordet. 
Formanden fortæller, at hans oplevelse gennem dialogen med medlemmerne er, at der 
hersker en rigtig god stemning i vores klub pt. Der er store roser til banen og det bemærkes 
af både medlemmer og gæster, som forsat besøger banen i flot stil.  
 
Der er stillet spørgsmål omkring klubben økonomi og fremlægges af specifikke tal løbende. 
Bestyrelsen ønsker at holde medlemmer orienteret omkring klubben økonomi i henhold til 
det på Generalforsamlingen godkendte budget og alt tyder på, at vi i indeværende 
regnskabsår vil levere et resultat som budgetteret eller bedre. Der er mange store projekter, 
som bestyrelsen gerne ser blive til virkelighed i fremtiden og dette vil kræve betydelige 
investeringer og derfor vil et eventuelt større overskud blive hensat til sådanne aktiviteter. 
 

2. Vision 2025  
Bestyrelsen har arbejdet ihærdigt med projektet Vision 2025 for Hornbæk Golfklub. Dette 
arbejde har resulteret i nedsættelsen af flere udvalg, som bl.a. omfatter et 
Banevisionsudvalg, et bygnings- og facilitetsudvalg samt et eliteudvalg. Alle udvalg skal på 
generalforsamlingen i efteråret præsentere de ideer og visioner, som er der er fremkommet 
i de enkelte udvalg. Visionen skal repræsentere de mål og udviklingsmuligheder, som en 
forbedret økonomiske situation i klubben giver mulighed for.   
 

3. Nyt fra Sekretariatet 
Arbejdet med det nye receptionsområde er nu næsten færdigt i etape 1 og vi forventer, at 
det bliver taget i brug i uge 24. Der arbejdes på at finde en eller to sofaer samt et cafébord, 
således at det vil være muligt at sidde i receptionsområdet og udfylde scorekort eller 
lignende. 
Vi har en meget flot tilmelding til Kongegolf og har mere en 340 medlemmer, som har valgt 
at anvende denne mulighed for at spille på 4 baner i sæsonen.  
Vi har et stigende antal juniorer som kommer til klubben og det har betydet, at vi har øget 
vores træner ressourcer med Xenia Dufke, som vil hjælpe til om mandagen sammen med 
Emil.  
 
 

4. Bookinger af teetider 
Bestyrelsen følger dette vigtige område nøje og vi har nu haft de eksisterende regler i knap 2 
måneder. Der er som forventet mange holdninger til om det er bedst at have 4 tider og 
muligheden for at booke 4 uger frem i tiden eller 6 tider og 6 uger frem i tiden. Det er vores 
umiddelbare vurdering, at der er blevet flere tider til rådighed i de populære tidspunkter, 
hvilket var et af formålene med denne ændring. Der foretages en endelig vurdering i juli 
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måned og herefter vil bestyrelsen melde eventuelle ændringer ud. 
Da vi nu er nået det max antal medlemmer vi ønsker at være, har bestyrelsen allerede nu 
besluttet, at vi fremadrettet begrænser antallet af grupper og greenfee bookinger i 
weekenden. For dermed at skabe endnu bedre muligheder for medlemmer til at booke tider 
i de mest attraktive perioder. Dette vil naturligt koste nogle penge, men bestyrelsen ønsker, 
at tilgodese medlemmerne som det første og vores nuværende økonomiske situation giver 
mulighed for denne ændring.  
Vi håber medlemmerne vil opleve dette positivt i i sommermånederne.  
 

5. Næste møde 
Bestyrelsens næste møde er 22-6-2021 
 
 


