REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 21-06-2022
HORNBÆK GOLFKLUB
1. Formanden har ordet.
Formanden berettede, at kragereguleringen nu er gennemført efter at vi fik tilladelse fra
Naturstyrelsen til at regulere bestanden på banen, som gennem de seneste år er blevet en
plage. Vores lokale skytte Jan Hansen og kollega gennemførte reguleringen en meget tidlig
morgen og det har haft den ønskede virkning.
Vi kan nu se, at kragerne ikke længere er ved restaurantområdet og ligeledes heller ikke ved
hul 2 og 15, som tidligere.
Bestyrelsen diskuterede vores vedtagne regler omkring dispensation i forhold til
medlemskab udenfor de tider, hvor medlemmer skal meddele deres ønske om status for det
kommende år. Beslutningen om, at alle henvendelser omkring dispensation skal forelægges
bestyrelsen på det førstkommende bestyrelsesmøde, blev fastholdt.
Klubben har i lighed med mange andre klubber en fortrinsvis restriktiv politik, hvor der kun i
meget specielle tilfælde gives dispensation.
2. Drøftelse omkring TeeBox og den kommende sæson
TeeBox har siden sidste bestyrelsesmøde fremsendt et nyt og revideret tilbud til klubben
omkring køb af den i klubben placerede TeeBox. Bestyrelsen har vurderet dette tilbud og
også diskuterede dette med klubbens juridiske bagland og klubben fastholder sin udmelding
fra tidligere, at tilbuddet ikke er interessant for klubben. Dette er efterfølgende meddelt
TeeBox og vi afventer nu deres respons. Grundet TeeBox økonomiske udfordringer kan det
blive således, at TeeBox ikke i vinterhalvåret vil kunne tilbyde klubbens medlemmer en
indendørs løsning. Dette må vi i sagens natur forholde os til og vi afventer derfor
tilbagemeldingen fra TeeBox inden vi foretager os yderligere. Klubben ønsker helt
grundlæggende at medlemmerne skal have en indendørs mulighed for at spille golf og
træne.
3. Forslag omkring frigivelse af tider i weekenden.
Bestyrelsen har på mødet behandlet et forsalg omkring frigivelse af tider i medlemstiderne i
weekenden mellem kl.8.00-12.00. Statistikken viser tydeligt, at vi har flere ledige tider i
dette tidsrum som ikke benyttes af medlemmerne, men står tomme hen. Ligeledes har vi
netop i disse tider et større antal 2-bolde. Da tiderne ikke frigives selv om medlemmerne
ikke har booket dem, så går klubben glip af mulige greenfee indtægter.
Det er derfor besluttet, at tiderne i weekenden mellem kl.8-12 stadig er forbeholdt
medlemmerne som første prioritet, men frigives i lighed med alle ”klubber i klubbens” tider,
4 dage før.

4. Bestyrelseskontinuitet
Bestyrelsen drøftede på mødet, hvor de bedst muligt sikre, at bestyrelsen og dermed
klubben har et antal kandidater, som over ønsker at bidrage aktivt i bestyrelsesarbejdet. Der
findes et antal mulighed som blev drøftet, herunder at stille forslag til en ændring af
vedtægterne på den kommende generalforsamling, så bestyrelsen kan udvides med
suppleanter.
5. Input fra udvalg.
Vagn Jørgensen gennemgik relevante punkter fra byggeudvalget, som bl.a. omhandlede at
vores nuværende gasinstallation i klubhuset ikke lever op til de nuværende regulativer. Det
skal derfor undersøges nøjere, hvordan vi kan sikre, at det fremadrettet lever op til
gældende og fremtidig lovgivning. Der vil være en omkostning forbundet med udbedring af
den nuværende installation, som ikke kendes i detaljer endnu.
Der er blevet opsat ”rækværk” på terrassen, så det ud ikke er muligt at ”falde” ud over
kanten ved de borde, som står længst ude. Dette nye rækværk tager ligeledes en del af
vinden ind mod terrassen.
Der er forslag om at lave lys på terrassen ved lejlighed, som kan forlænge sommeraftenerne
ude på terrasseområdet. Der er trukket strøm således at det
Claus Meulengraht fortalte, at putting greenen åbner den 4. juli. Ligeledes er teestedet på
hul 8 for damerne også åbnet efter det er blevet renoveret.
Teesteder er ikke som forrige år blevet sprøjtet for ukrudt. Dette skyldes, at der endnu en
gang i år er strammet op fra Miljøstyrelsen på brugen af sprøjtemidler, således at
greenkeeperne skal være endnu mere nøjeregnende i forhold til det maksimale antal gange
der kan sprøjtes i løbet af sæsonen- Lige nu prioriteres det højere at sprøjte fairways og
green
Christel Jensen fortalte om nyheder fra juniorudvalget. Lige nu er Sandkassegolf om
lørdagen indstillet, da der ganske enkelt er for få deltagere til at det giver mening. Der er
taget kontakt til Passebækgaard for at se, om et samarbejde med dem omkring juniorerne
kunne give mening, da vi har noget de ikke kan tilbyde deres juniorer og modsat.
Der afholdes juniorlejer i uge 31 som planlagt.
6. Næste bestyrelsesmøde
Næste møde er planlagt til 19 august.
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