
 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 24-10-2022 
HORNBÆK GOLFKLUB 

 

 

1. Godkendelse af referatet fra seneste møde: 
Referatet manglende formalia i forhold til hvem som deltog og dette rettes op. Herefter blev 
referatet godkendt.   
 

2. Formanden har ordet 
Formanden vil gerne have et møde efter generalforsamlingen, hvor de nye medlemmer 
bydes velkommen. Det bliver den 30/11 kl. 17.00 
I forhold til vedtægtsændringer foreslår formanden, at vi udskyder dette til næste år. Dette 
gælder også for udnævnelse af suppleanter. Dette blev taget til efterretning. 
 

3. Spørgsmål til ledelsesrapporten. 
 
Bestyrelsen har på baggrund af analyse gennemført af sekretariatet, drøftet de markant 
stigende elpriser, som har en større påvirkning på vores samlede omkostninger. I denne 
forbindelse blev der også set på de mange medlems buggies, som er placeret på Lærkeager, 
hvor der betales et fast beløb årligt for dels opbevaring samt el-forbrug. Med de kraftig 
stigende elektricitetspriser, er det ikke muligt at fastholde de nuværende takster for 
opladning af medlems buggies. 
For at gøre det så retfærdig for alle som muligt, da de omtalte buggies bruger mere eller 
mindre strøm afhængig af alder og forbrug, blev det besluttet, at der opsættes individuelle 
målere på alle medlems buggies på Lærkeager, hvorved klubben kan opkræve for den 
aktuelle forbrugte strøm på de enkelte buggy.  
Målerne monteres inden 1 januar 2023 og der vil blive udsendt faktura 2 gange i løbet af 
året. Henholdsvis 1. april og 1. oktober til det enkelte medlem. 
 
Klubben har modtaget et omlægningstilbud fra Nordea på vores 2 store lån. Der er mulighed 
for at nedbringe gælden i klubben betragteligt og bestyrelsen besluttede, at benytte det 
fremsendte tilbud fra Nordea. 
 
Bestyrelsen ønsker at afsætte flere penge til markedsføring af klubben i 2023, da det 
vurderes, at der kan blive behov for at tiltrække flere medlemmer grundet den usikre 
situation, som verden befinder sig i og den risiko der er, at udmeldelsesprocenten vil stige 
yderligere i golfklubberne i fremtiden. Vi har i de seneste 2 år ikke brugt mange penge på 
dette område, da vi har haft medlemsstop og mange gæster, men de tider kan nu være 
udfordret.  
 
Som mange andre klubber har vi for få unge i vores klub. Dette vil give udfordringer på den 
lange bane, da vore andel af ældre medlemmer er tilsvarende høj. Christel tager dette punkt 
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med til juniorudvalget og der skal kigges på om vi kunne nedsætte et ungdomsudvalg, der 
kan arbejde med at tiltrække den aldersgruppe mere til klubben.  
 
I forbindelse med vores samlede træningstilbud til medlemmerne er der opstået en 
mulighed for at tilknytte en ekstra træner ud over vores Head Pro Ulrik. Bestyrelsen har 
ligeledes haft et ønske om at se på vores samlede træningstilbud til vores medlemmer, 
herunder de gode erfaringer fra andre klubber som tilbyder ”fri” træning for medlemmerne 
til en meget attraktiv pris.  
Hvis dette også skal kunne tilbydes i fremtiden i Hornbæk Golfklub til glæde for rigtig mange 
medlemmerne, vil det kræve nogle ekstra ressourcer for at kunne tilbyde dette.  
Bestyrelsen arbejder videre med denne mulighed frem mod næste sæson.  
 
 

4. Fremlæggelse af årsrapporten  
 
Bestyrelsen gennemgik den fremsendte årsrapport for 2021/2022 og der blev foretaget 
enkelte forståelsesjusteringer i forbindelse med den ønskede fremlæggelse på 
generalforsamlingen. Det er yderst positivt at se, at de forventede resultater er opnået for 
den forgangne regnskabsår.     
    

5. Drøftelse af forventning til shop 2023 
 
Efter en meget flot opstart for shoppen, hvor medlemmer og gæster har støttet fantastisk 
op, har bestyrelsen drøftet forventningerne til den kommende sæson. Med de udfordringer 
der er i verden på nuværende tidspunkt, er det nærliggende at forvente, at shoppen ikke vil 
kunne holde helt samme omsætning i den kommende sæson. Vigtigt er det at erindre, at 
shoppens primære formål var at give medlemmer og gæster en endnu bedre service og 
rådgivning end i det tidligere set-up frem for at generere et stort overskud. 
Trods forventningen om lidt mindre omsætning i 2022/2023 sæsonen end det realiserede i 
den forgange sæson, vil shoppen stadig fremvise et positivt driftsresultat.  
 

6. Gennemgang og beslutning om budget 2022/2023 
 
Bestyrelsen gennemgik det fremlagte budget og foretog nogle justeringer, hvor efter det 
blev godkendt.  
 

7. Ecco som leverandør 
 
Bestyrelsen har drøftet om Ecco forsat skal være at finde i vores shop i 2023. Der er som 
altid i denne type af spørgsmål for og imod og bestyrelsen var ikke enig om et ja eller nej. 
Beslutningen blev, at vi forsat har tilgang til Eccos produkter i 2023 
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8. Drøftelse og status på indendørs golf, når TeeBox ophører. 
 
TeeBox afhenter deres ”hus” senest den 1. april 2023. Bestyrelsen har i den forbindelse 
arbejdet med andre scenarier, så klubbens mange medlemmer også i fremtiden vil have en 
mulighed for at træne indendørs om vinteren. Indendørs golf er forsat i kraftig vækst og 
behovet vil kun blive større år for år. Som klub vil det være vigtigt, at der findes et tilbud om 
simulatorgolf i både fastholdelse og tiltrækning af medlemmer i fremtiden. De klubber som 
formår at sikre sig denne mulighed vil stå meget stærkt.  
I denne forbindelse arbejdes der med en løsning, hvor der bygges de besluttede nye bade 
og omklædningsfaciliteter samt 4 simulatorbokse. Disse 4 bokse vil for en stor del kunne 
fyldes af klubbens medlemmer, men der arbejdes også på at tilbyde dette med en attraktiv 
prismodel til bl.a. Kongegolf klubberne etc. 
Dermed kan vi få en klub der er aktivitet i hele året og samtidig giver dette klubben en unik 
mulighed for at få en attraktiv indtjeningsmulighed i mange år fremover. 
Og som det vigtigste giver det medlemmerne en fantastisk mulighed for socialt samvær og 
hygge hele året samtidig med at golfspillet holdes ved lige.  
Dette vil blive gennemgået i detaljer på Generalforsamlingen  
 

9. Generalforsamling 
 
Generalforsamling afholdes den 23. november kl. 19.00 i Hornbæk Hallen. 
 

10. Restaurant 
 
Restauranten har meddelt, at de agter at blive frem til 31/3-2023 som deres kontrakt 
berettiger dem til. Klubben har forsøgt at forhandle med Jerry og co., men det har ikke 
været muligt at nå en fornuftig løsning. 
Arbejdet med at sikre en ny plan for den kommende sæson er i fuld gang og der er nedsat et 
restaurantudvalg, som også vil inddrage repræsentanter fra Klubber i Klubben, som dermed 
får en vigtig rolle med input og ønsker til den kommende løsning. 
Der arbejdes med flere scenarier 
 

11. Input fra udvalg 
 
Fra juniorudvalget fortalte Christel, at der arbejdes med juniorernes træningstider for den 
kommende sæson. Der er ligeledes snak omkring, hvem som skal have hovedansvaret for 
juniortræningen og om det kan tænkes anderledes. 
Juniorudvalget vil arbejde med, at få flere af vores juniorer til at melde sig til åbne 
turneringer. 
 
Baneudvalget: Green 17 ombygning går i gang nu. Det koster 150.000 med det hele. 
Almindeligt vinterarbejde går i gang også.  
Stierne repareres og søen rengøres.  
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Teested 1 rettes op og teestedet på hul 17 og 4 ligeledes.   
Der leases en ny fairway klipper til foråret 
 
Turneringsudvalget fortalte, at der er lagt plan for næste års turneringer og det bliver i 
samme niveau som i år. Vi har sagt nej til bl.a. International Pairs turneringen for at frigive 
denne weekend. 
Turneringsudvalget har besluttet at Eliterækken i klubmesterskaberne fremover udgøres af 
spillere med et hcp på 8 eller derunder. 
 
Byggeudvalget med Vagn i spidsen fremviste de tegninger, som skal danne grundlag for 
vores bygning der hvor TeeBoxen i dag står. Der arbejdes intenst på, at få alle detaljer 
færdige til generalforsamlingen, således at der kan præsenteres et samlet byggeri med de 
nye faciliteter og indendørs golf som tidligere nævnt.  
 
     
 
 
 
 
 


