
 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 25-10-2021 
HORNBÆK GOLFKLUB 

 

 

1. Formanden har ordet. 
Formanden informerede bestyrelsen omkring det planlagte møde med Cafe Rolf vedrørende 
den forgange sæson. Klubben har redegjort for de udfordringer som har været i løbet af 
sæsonen og Morten With var ikke uenig i denne opfattelse. Klubben har ønsket et andet set-
up til den kommende sæson og der er indgået en aftale med Morten With, som vil passe 
sine forpligtigelser frem til 31/12-2021. Klubben vil på denne baggrund nu undersøge 
markedet for en ny forpagter til den kommende sæson 
 
I forbindelse med klubbens visionsplaner har der været afholdt møde med Spar Nord 
omkring mulige lånemuligheder og dette møde forløb meget positivt og bestyrelsen vil på 
Generalforsamlingen redegøre for de samlede planer.  
 
Der drøftes i bestyrelsen klubbens involvering i Uge 31, hvor der hidtil har været 4 
lukkedage som følge af turneringer. Der kigges på alternative løsninger eller en minimering 
af disse lukkedage, da bestyrelsen ønsker at medlemmerne ikke skal opleve 4 lukkedag i 
træk med turneringer. Der tales med klubber i klubben i denne forbindelse om alternative 
løsninger. 
 
Der drøftes i bestyrelsen om vores vigtige Baneværter skal have et andet navn til den 
kommende sæson. Dels for at signalere, at disse personer har bemyndigelse til at 
kontrollere spillere på banen samt sikre, at flowet på banen er så godt som muligt. Herunder 
sammenlægning af bolde for at forbedre flowet.  
 

2. Fremlæggelse af regnskabet og budget 
Kasserer og klubbens manager fremlagde på mødet regnskabet for 20-21 sæsonen samt 
budgetforslag for 21-22 sæsonen. Der var ønske om enkelte korrigeringer til selve 
regnskabet som vil blive indarbejdet inden endelige godkendelse. Ligeledes var der områder 
på indtægt og udgiftssiden i det kommende budget, som blev drøfter og der vil således være 
justeringer inden endelig godkendelse. Budgettet vil blive endeligt godkendt af bestyrelsen 
på mødet 15-11-2021.  
 

3. Generalforsamling 25/11 
Formanden præsenterede det format, som ønskes præsenteret på Generalforsamlingen den 
25/11. Indkaldelsen til Generalforsamlingen vil udsendes på mail senest den 11/11. Der er i 
år bl.a. præsentation af bestyrelsens Vision 2025 med vigtige beslutninger for at sikre, at 
Hornbæk Golfklub forbliver en attraktiv golfklub for både medlem og gæster. Ligeledes er 
der i år kampvalg til bestyrelsen. Det er derfor ekstra vigtigt at deltage i år for dermed at 
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gøre sin stemme gældende.   
 
 
 


