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Hammel Golf Klub 
 

 
Maj 2020 – No. 6 
 
Café19 
 
SÅ kom de endelig – retningslinjerne for åbning af Café19. 
 
Torsdag aften blev retningslinjerne offentliggjort, men Jeanette og Poul har allerede lagt en plan for en hurtig 
oplukning – vi kommer ikke til at åbne for ”fuld skrue”, men med begrænset menu og begrænsede 
åbningstider. 
 
Hen over weekenden bliver retningslinjerne gransket og Café19 bliver indrettet så alle retningslinjerne 
overholdes – indretning, skiltning m.m. Det betyder at vi åbner mandag den 18. maj, kl. 12:00! 
 
Vi har mistet flere måneders omsætning, først på grund af dårligt vejr og da vi så var klar til den store åbning 
– covid-19 nedlunkning! Det betyder at vi er bagud på point allerede nu. 
 
For at afhjælpe den mistede indtjening har bestyrelsen besluttet at indføre et ”Covid-19 Tillæg” på kr. 5,- på 
øl/vand og menu retter. Tillægget vil være gældende til og med 30. september. 
 
Hvis man skal tro udmeldingerne fra medlemmer og gæster her hvor Café19 har været lukket, så har alle 
savnet muligheden for at få en bid brød, en øl og nyde det sociale samvær efter runden. Det bekræfter at 
Café19 er et stort aktiv for Hammel Golf Klub og en vigtig del af hvem Hammel Golf Klub er. 
Hermed en opfordring til alle om at benytte og støtte Café19, selv om det bliver lidt dyrere. 
 
Brug for en ny kasserer 
I forbindelse med bestyrelsesmødet tirsdag den 12. maj meddelte Lene Flytkjær Lundsgaard at hun, af 
personlige årsager, trækker sig fra sin bestyrelsespost i Hammel Golf Klub. 
 
Det har vi naturligvis taget til efterretning og ønsker Lene alt det bedste. 
 
Vedtægternes §6 sidste afsnit siger at: ”I tilfælde af vakance i bestyrelsen supplerer bestyrelse sig selv indtil 
næste generalforsamling”.  
 
I denne situation har vi behov for at supplere med et nyt bestyrelsesmedlem som kan og vil tage posten som 
kasserer. Vi håber at der findes et medlem med revisor baggrund som har lyst til at påtage sig opgaven som 
klubbens kasserer. Da bestyrelsen ikke kender alle medlemmers baggrund og profession kan der udmærket 
være et eller flere medlemmer med denne baggrund uden at vi er opmærksomme på det.  
 
Så – har du den ønskede baggrund og har du mod på opgaven skal du kontakte Kim Bjerregaard 
(kib@hammelgolfklub.dk eller 24274185) snarest muligt. 
 

Fradragsberettigede gaver 

Som I alle ved – hvis I har læst de seneste nyhedsbreve😊 – så er Hammel Golf Klub, af Skattestyrelsen, 

godkendt som gavemodtager. Det betyder at der opnås skattefradrag for gaver op til 16.600 kr. indbetalt til 
Hammel Golf Klub. Fradraget kommer automatisk på din årsopgørelse hvis du, sammen med indbetalingen, 
oplyser dit CPR/CVR nr. – lettere kan det næsten ikke være. 
 
For at vi kan fastholde godkendelsen har vi behov for at mindst 101 personer hver giver mindst 200 kr. i 
gave, så hermed endnu en gang en opfordring til at indbetale et beløb. 
 
Indbetal din donation via MobilePay (844312) eller ved bankoverførsel (6110-9042830267), der er brug for 
din støtte. 
 
Hammel Golf Klub 
Bestyrelsen 
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