Nyhedsbrev fra bestyrelsen 25. januar 2019.
Hej Hjarbæk Golfere!
Så håber jeg, at I alle er kommet godt ind i det nye år!
I Bestyrelsen har vi haft årets første bestyrelsesmøde, og dermed har vi
taget hul på golfsæson 2019, som vi naturligvis håber bliver en god
sæson for os alle.

Økonomi:
Regnskabet for 2018:
Vi har netop i bestyrelsen godkendt regnskabet for 2018.
Årets resultat blev et lille overskud. Regnskabet er nu sendt til revisor
og med påtegning herfra, bliver regnskabet udsendt sammen med
indkaldelse til generalforsamling, hvilket vi forventer at udsende primo
februar.
Budget for 2019:
Der er fra kassererens og managerens side blevet arbejdet hårdt og grundigt med alle konti for at
få 2019 budgettet på plads. Det er nu sket, og budgettet er med udsigt til et overskud på ca. kr.
40.000 godkendt af bestyrelsen.
For ikke at komme i samme situation som sidste år, hvor vi midtvejs i 2018 måtte lave en
revidering af budgettet, har vi for 2019 lavet et endnu mere konservativt budget end sidste år.
Jeg skal ikke her gå i detaljer hverken med 2018 regnskabet eller 2019 budgettet, idet begge
størrelser naturligvis vil blive grundigt gennemgået på klubbens generalforsamling den 26. februar.
Dog skal jeg nævne, at vi i bestyrelsen (efter at have fastholdt kontingentstørrelsen i en længere
årrække) har besluttet at give kontingentet for 2019 et lille nyk opad!
Det ændrede beløb vil således fremgå af kontingentopkrævningerne for første halvår 2019, der
udsendes her ultimo januar/primo februar!

Nye tiltag – der gerne skulle forbedre resultatet for 2019:
Boldmaskine:
I mange af vore naboklubber tager de penge (ofte kr. 20) for en spand træningsbolde – og fra flere
af disse klubber hører vi, at dette er en ganske god forretning. Derfor har vi i bestyrelsen været i
gang med at undersøge mulighederne for at gøre noget tilsvarende. Det betyder, at vi skal have
købt og installeret en boldmaskine, som skal opstilles ved boldopsamleren på rangen.
Ud fra den omkostning, køb og installation af boldmaskine vil beløbe sig til, har vi vurderet, at en
sådan investering hurtigt vil kunne tjene sig hjem, og dermed bidrage til et øget overskud til
klubben. Vi har derfor besluttet at arbejde videre med projektet, og vi håber, at kunne have
boldmaskinen klar til brug til vores sæsonåbning den 31. marts.
Det er klart at træningsbolde stadig vil være gratis for medlemmer! Vi arbejder således med
forskellige løsningsmodeller omkring det rent praktiske (træk af bolde og herunder betalingsform
for vore gæster) -- det er naturligvis vigtigt, at det bliver lette løsninger for alle! Dette vil vi alt
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sammen fortælle mere om, når vi har detaljerne på plads – forhåbentligt kan vi fortælle lidt herom
allerede på generalforsamlingen!
Erhvervsklub:
Vi er i fuld gang med at undersøge mulighederne for at etablere en erhvervsklub. Vi er dog stadig
kun i den indledende fase, så nærmere herom i et senere nyhedsbrev!

Personale:
Vores rengøringsdame Karina har desværre sagt op, idet hun har fået nyt job. Det betyder, at vi er
i fuld gang med at finde et rengøringsselskab, der kan stå for rengøring af lejligheder, klubhus med
videre.
Vores flexmedarbejder Rasmus forsætter også i 2019 – Rasmus holder blandt meget andet vore
Garia golfvogne i topform!

Socialt Arrangement:
Sidste år forsøgte vi os (desværre uden held) at få et socialt arrangement stablet på benene. Det
håber vi på, at vi kan lykkes med i år! Datoen afsløres først, når alle aftaler er på plads, men vi
forventer, at det bliver en aften i maj måned. Konceptet bliver som følger:
- Først lidt spisning (egenbetaling).
- Derefter præsentation af tøj og produkter fra vores golfshop (med attraktive tilbud).
- Romsmagning ved butik ”Remme” fra Hjarbæk.
Nærmere information kommer senere!

Banen:
Bestyrelsen har godkendt baneudvalgets indstilling om prioritering af følgende tre projekter! Hvis
ressourcerne er til det håber vi på, at projekterne kan laves i 2019.
1. Der etableres en vendeplads ved green 1 Syd/tee-sted 2 Syd.
2. Ved 3 Syd ”barberes” ”100 meter højen” ned, så man kan se ind til greenen/flaget selv om
ens bold ligger tæt på højen! Bunkeren ved højen udvides en smule op mod højen, så
bunkeren bliver tydeligere at se fra distancen.
3. Bedre (tydeligere) skiltning på hele golfanlægget.

Turneringsgolf.
Tilmelding via golfbox har tydeligvis været en succes.
Regionsgolf:
Der bliver to hold: et veteranhold og et super veteranhold
Golf ved Limfjorden:
Her bliver der tre herrehold (et A-hold og to B-hold) og to damehold!
__________________________________
Husk generalforsamlingen tirsdag den 26. februar kl. 19.00 i Klubhuset!
På bestyrelsens vegne mange hilsner
Klaus Høeg
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