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1. Formanden har ordet. 
Formanden indledte mødet med information omkring de kommende medlemsmøder i april 
måned. Forretningsudvalget mødes den 14-02-2022 og vil på deres møde lægge en plan for 
hvorledes disse møder ønskes afviklet.  
 
Fra referatet på sidste møde fremgik det, at klubmanager ville undersøge med 
greenkeeperne om hvorvidt det var muligt for dem at foretage lugning omkring klubhuset 
og sekretariatet i sæson, da de to lugedage, hvor medlemmerne deltager, ikke er nok til at 
holde området præsentabelt. Greenkeeperchefen har indvilliget i at gøre det i år som en 
forsøgsordning og så evaluere til efteråret om indsatsen er nok til at holde området i den 
stand vi ønsker.  
 
I lighed med foregående år er der kommet en lang række henvendelser til sekretariatet med 
ønsker om dispensation for betaling af kontingent. Årsagerne spænder meget bredt i de 
fremsendte anmodninger. Både den siddende bestyrelse og tidligere bestyrelser har kørt en 
stram linje og kun i meget få og sjældne tilfælde givet dispensation til udmeldelse efter 
30/9, som er den i vedtægterne fastsatte sidste mulighed for udmeldelse af klubben for den 
kommende sæson. Den stramme linje er gennemført af respekt for de budgetter og 
resultater, som bestyrelsen har lagt frem på generalforsamlingen og som medlemmerne 
dermed er stillet i udsigt. Såfremt der skulle gives dispensation til de fremsendte 
anmodninger, ville det være et anseeligt beløb, som unægtelig ville påvirke de planer og 
forpligtigelser som klubben har. Både overfor medlemmerne og de projekter som klubben 
har stillet i udsigt for medlemmerne. 
 

2. Fremlæggelse af ledelsesrapport 
Klubmanager fortalte, at klubbens nye rykker system FarPay nu er implementeret. 
Rykkersystemet skal forenkle vores rykker procedurer til en mere automatiseret proces, 
hvor systemet automatisk sørger for udsendelse af rykker til de medlemmer, som har glemt 
at betale. Procedurer er at der først sendes en notifikation til medlemmet 5 dage efter 
forfald af fakturaen. Herefter går der 10 dage inden rykker 1. Rykker 2 sendes efter 
yderligere 10 dage og efter yderligere 10 dage sendes sagen til inkasso ved Mortang 
Advokater, som DGU har indgået et stort samarbejde med.  
Det er vigtigt, at her erindre, at når først medlemmet sendes til inkasso kan klubben ikke 
længere stoppe sagen og trække eventuelle gebyrer og lignende tilbage. Da inkassosagen 
håndteres via en ekstern partner. Men dette sker som det ses her først efter 40 dage fra 
forfaldsdatoen er overskredet. 
 
Der er lejet yderligere 2 buggies til den kommende sæson, således at vi nu har 8 i store dele 
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af sæsonen.  
 
Der er fundet ny forpagter til restauranten og dette er særdeles lykkeligt. De er allerede 
godt i gang med at renovere lokalerne og skifter navn til Restaurant Hornbæk og vi har store 
forventninger til både mad og den service, som de ser ud til at ville levere til medlemmer og 
gæster. 
 

3. Opdatering fra udvalgene 
 
De respektive bestyrelsesmedlemmer gav en gennemgang fra de udvalg, hvor de er 
repræsenteret. Dette var især udvalgene Bane, Bygge, Elite og Turneringsudvalget. 
Som det er alle bekendt, er der store ting i gang i klubben. Dels en masse forbedringer på 
banen jf. 2025 visionen samt udgravning til ny og større terrasse og ikke mindst en helt ny 
puttegreen, som forventes at være driftsklar i juni. Indtil da vil indspilsgreenen kunne bruges 
til puttetræning. Det bliver en særdeles flot ny green, som vi kan nyde godt af i mange år 
fremover. 
 
Byggeudvalget er godt i gang med projektet omkring ombygning af bade -og bagrum som 
forventes at gå i gang i slutningen af 2022. Ligeledes skal shoppen flyttes frem for at skabe 
plads til de ovennævnte tiltag. Et arkitektfirma er i gang med at lave tegninger, som senere 
skal bruges til et myndighedsprojekt, som er krævet for at vi kan komme videre med de 
rigtige godkendelser på plads. Der vil løbende komme mere info omkring byggeriet.  
    

4. Fremlæggelse af regnskabet og budget 
Kasserer og klubmanager fremlagde budgettet år til dato og vi er med meget få afvigelser på 
budget frem til og med januar. Der er som altid divergenser i, hvordan visse omkostninger 
eller indtægter er budgetteret i forhold til, hvornår de så reelt kommer, men der er ingen 
indikationer på nuværende tidspunkt, at det fremlagte budget for året ikke kan indfries.  
 
 
 
 
 


