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1. Formanden har ordet. 
 
Formanden berettede, at der har været ”debat” omkring dresscode eller mangel på samme i 
klubben mellem medlemmerne. Formanden fortalte, at dresscode blevet fjernet for år 
tilbage og at det ikke har været opfattelsen, at der har været udfordringer på den konto. 
Formanden har i tråden på Facebook svaret, at det naturligvis altid er muligt, at stille forslag 
til en Generalforsamling, hvis man måtte ønske det.  
 
Players 1st undersøgelsen kører nu den for den sidste del af medlemmerne som ikke 
modtog denne tidligere på sæsonen. Bestyrelsen opfordrer alle til at svare på 
undersøgelsen, da der kommer meget brugbart information ud af denne.  
 
Klubben er nævnt i den seneste udgave af Golf Bladet med vores gennemførte Bioblitz. 
 
Klubben er i dialog med kommunen omkring en dispensation, som vil gøre det muligt at 
bygge på området, hvor TeeBoxen i dag er placeret. I den sammenhæng er der dialog med 
eksterne aktører i forhold til forsat at kunne tilbyde medlemmer indendørs 
træningsfaciliteter, da det regnes for usandsynligt, at Tee Box vil have et stabilt økonomisk 
grundlag for at drive deres virksomhed videre.  
I forbindelse med drøftelserne med de eksterne partere vil der således blive bygget nye 
bade og omklædningsfaciliteter sammen med indendørs træningsfaciliteter, hvis hele 
byggeriet kan godkendes af kommunen.    
 

2. Kontinuitetsdrøftelse 
 
Bestyrelsen drøftede på mødet at kontinuitet såvel som fornyelse er vigtig for enhver 
bestyrelse. I forbindelse med den kommende Generalforsamling i november er der som 
vedtægterne foreskriver et antal bestyrelsesmedlemmer på genvalg.  
På valg er: 
Morten Søgaard som er villig til genvalg 
Claus Stenholt, som er villig til genvalg 
Claus Meulengraht – genopstiller ikke. 
 
Bestyrelsen arbejder og har dialog med et antal kandidater, som bestyrelsen gerne ser 
opstiller til bestyrelsen, da de vil forstærke bestyrelsen på en række områder. 
I forbindelse med at Claus Meulengraht ikke genopstiller og dermed ikke kan varetage sin 
rolle som baneudvalgsformand, har bestyrelsen besluttet at udnævne Morten Søgaard som 
ny baneudvalgsformand. Dette sker allerede nu, da flere projekter er i støbeskeen i forhold 
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til banen, og dermed er det hensigtsmæssigt at foretage skiftet på nuværende tidspunkt.  
 

3. Gennemgang af ledelsesrapporten 
 
Peter vil snarest fremlægge et forslag vedrørende nye buggies og eventuelt scootere. Der 
har været afprøvet en model af scooter i sommerferien og erfaringer fra disse var af blandet 
karakter. Bestyrelsen vil se på andre alternativer og såfremt der ikke findes et godt scooter 
alternativt, vil det vurderes om vi i det hele taget skal have scootere i klubben.    
    

4. Gennemgang af økonomi 
 
Klubbens økonomiske situation til og med juli er forsat positiv og det forventes, at det 
fremlagte budget på Generalforsamlingen vil blive indfriet.  
Der er et efterslæb på udlejning af buggies, som ikke blev som forventet i de første måneder 
af sæsonen og det vurderes ikke sandsynligt, at dette kan nå at blive indhentet i den 
resterende del af sæsonen. Ligeledes har medlemmernes træningslyst være mindre i år end 
forventet og der ligeledes på dette område et fald i indtægterne i forhold til budget. 
Shoppen fortsætter med at leverer stærke salgstal og det forventes, at økonomien omkring 
shoppen som helhed vil være positiv. Hvilket er glædeligt i et etableringssår.    
 

5. Tilknytning af banearkitekt 
 
Bestyrelsen har modtaget et tilbud fra Casper Grauballe fra banearkitektfirmaet ByCasper 
omkring udvikling af banen og dens design til de kommende år. ByCasper har flere både 
store og mindre projektet på sin referenceliste fra ind-og udland og det er således en 
erfaren banearkitekt der vil se på mulighederne med baneudvalget i Hornbæk. 
Der er aftalt et antal møder med firmaet inden det besluttes endeligt, i hvor stort omfang 
ByCasper skal hyres som rådgiver i forbindelse med banevisionen.  
Flere af vores nærmeste venskabsklubber går også vejen med rådgivning fra et professionelt 
firma, da de med deres ekspertise både kan se andre fordele / ulemper, som måske ikke er 
synlige når man kender banen gennem mange år.  
 

6. Kontingentopkrævning i rater 
 
Bestyrelsen diskuterede om det forsat skal være muligt at betale sit kontingent i rater eller 
om det skal betales i en overførelse. Dette skyldes at der har været eksempler på, at folk 
holder op med at betale, hvis de melder sig ud før tid. Og det er for omkostningstungt at 
forfølge disse juridisk – contra den indtjening de manglende måneders betaling ville have 
givet.  
Bestyrelsen er dog enige i, at trods dette, så skal det forsat være muligt at betale i rater for 
sit medlemskab i Hornbæk.  
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7. Skal rygning være tilladt på driving range? 
 
Players 1st undersøgelsen viste en stigning i antallet af medlemmer som finder rygning på 
driving range generende og ønskede dette skulle forbydes. Bestyrelsen ønsker ikke på 
nuværende tidspunkt at gå ind med et regulært forbud, men opfordre til, at man som ryger 
viser hensyn til sine omgivelser. Dette gælder ligeledes på terrassen 
 

8. Tilbud om Trackman Radar på driving range 
 
Bestyrelsen har modtaget tilbud fra Trackman å implementering af en Trackman Radar på 
driving range, så der fra alle udslagsmåtter kunne benyttes Trackman data og ligeledes 
spilles reelle baner direkte fra udslagsmåtten. Tilbuddet er dog af et omfang som 
bestyrelsen for nærværende synes er for omkostningstungt og for lang en bindingsperiode.  
Det blev derfor et nej på nuværende tidspunkts til denne løsning.  
 

9. Parkeringspladsen 
 
Parkeringspladsen og udnyttelsesgraden af denne blev diskuteret. Bestyrelsen har en 
målsætning om at omlægge parkeringsarealet med ny asfalt på et tidspunkt, men det er en 
stor omkostning og den skal foregå på det rigtige tidspunkt. Det kan bl.a. afhænge af om der 
gives lov til at bygge på det tidligere omtalte areal og hvis det lykkes, vil det ikke give mening 
at anlægge nyt asfalt førend der ikke skal køres med tunge anlægsmaskiner længere. Der 
kigges på en løsning hvor vi med pæle kan markere båse bedre, således at flere kan holde på 
pladsen.  
 
     
 
 
 
 
 


