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Hammel Golf Klub 
 

 

 
JULI No 11 
 
Banen lige nu 

 
Sommer og sol over Hammel Golf Klub – som traditionen byder det tilbyder vi rabat til greenfee gæster i 
sommer perioden – kr. 200,- alle ugens dag. Gælder fuldtidsmedlemmer af andre danske og udenlandske 
klubber. 
 
Mange benytter sig af tilbuddet og sammen med HGK’s egne medlemmer er der mange på banen hver dag, 
og mange starter eller slutter deres runde med besøg i Café 19.  
 
Tirsdag den 12. juli fra ca. 17:00 og igen onsdag morgen 
fra kl. 4:00 prikkes og topdresse greens.  
 
Greenkeeperne arbejder sent og tidligt, for at genere 
spillerne mindst muligt.  
 
Hvis du alligevel kommer til green hvor der arbejdes på, 
samler du op og går videre til næste hul. Pas på vores 
greenkeepere! 
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Nyt fra Kassereren 
 
På seneste Generalforsamlingen blev bestyrelsen opfordret til at undersøge mulighederne for at få drænet 
omkring hul 10 – vi har haft kontakt til flere virksomheder, og har valgt at få arbejdet udført af en specialist. 
De samlede omkostninger til dræning af hul 10 og lidt ved hul 1 har været i omegnen af 450.000 kr. En 
omkostning som ikke var budgetteret. 
 
Ligeledes er der i foråret foretaget topdressing af fairways hvor der er fordelt omkring 700 tons sand. Dette 
har kostet omkring 115.000 kr. som dog er budgetteret. Det er vigtigt at bemærke, at vi skal foretage 
tilsvarende topdressing de kommende år for at få det fulde udbytte af investeringen. 
 
Nu er de første 9 måneder af regnskabsåret afsluttet og klubben økonomiske situation er tilfredsstillende. 
Selv om vi har afholdt omkostning til dræning og energiudgifterne er steget, er vi stadig foran budgettet. 
 

 
Nyt fra Bestyrelsen 
 
På seneste Bestyrelsesmøde var emnet tidsbestilling og interval igen oppe til debat. Bestyrelsen har 
løbende fulgt udviklingen fra vi skiftede fra interval 7/8 minutter til 10 minutter – efter anbefaling under Covid-
19 forskellige restriktioner. 
 
Der er modtaget mange kommentarer, dels på mail, verbalt og ikke mindst på Golfspilleren i Centrum. 
Mange argumenter for at gå tilbage til 7/8 minutter og mange argumenter for at holde fast i de 10 minutter. 
Fakta er, med 10 minutter interval mangler vi 2 tider i timen = 8 spiller = 25 %. Vurderet ud fra tilgængeligt 
statistisk materiale over bookings, kommentar m.v. har Bestyrelsen derfor besluttet at gå tilbage til 7/8 
minutter fra mandag morgen den 18. juli. Med det forbehold at det kan ændres tilbage til 10 minutter. 
 
Når ovenstående så er sagt/skrevet – uanset interval mellem starterne. Om det er 10 minutter eller 7/8 
minutter. Overhold DIN starttid – du kommer ikke hurtigere frem hvis du slår ud på hul 1 når bolden er så 
langt fremme at du ikke mener du kan slå op til dem.  

Husk det, overhold det – og hjælp din medspiller med at overholde det. Tak 
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Gi’ en gave til Hammel Golf Klub 
 

Kære HGK Medlem,  
 
Vi tager den lige EN GANG mere – kom frisk med DIN donation. Kun 200 kr. kan gøre den store forskel 
 
En lille gave med en stor virkning. 
Hammel Golf Klub er som forening ikke momsregistreret og vores kontingent er derfor ikke pålagt moms, 
men det er mange af klubbens indkøb, såsom brændstof til greenkeeper maskiner, kontorartikler til 
Sekretariatet, og vareindkøb til Cafeen m.m., som Hammel Golf Klub ikke får momsrefusion for. 
 

101 medlemmer á kr. 200,- 
 

Mere skal der ikke til, førend at Hammel Golf Klub kan fastholde godkendelsen som godkendt gavemodtager 
i henhold til LL§8A 12, stk.3. og derved opnå delvis momsrefusion til optimering af banen.  
 
Hvad så nu – kan vi skaffe 101 medlemmer der hver vil donere minimum kr. 200,- til 2022 donation 
udgaven? 
 
Vi har endnu ikke endeligt fastlagt hvad gavebeløbet skal bruges til – så hvis du har én eller flere ideer til 
hvad beløbet (i 2021 godt 30.000 kr.) kan bruges til, hører vi gerne fra dig! Vi har allerede i starten af 2022 
modtaget gaver/donationer, men mangler lidt for at nå i mål. Så ønsker du at støtte HGK - send minimum 
200,- kr. til nedenstående MobilePay nummer.  
 

Husk ved angivelse af CPR/CVR No får du et skattefradrag for gaven! 
 
Tak til de medlemmer der allerede har doneret i år  
 

MobilePay No: 844312 
 
Husk når vi kommer i mål med 101 donationer kan vi søge om delvis moms refusion – i 2021 modtog vi ikke 
mindre end næster 300.000 kr. Så for en donation fra dig på beskedne kr. 200 gør DU virkelig en forskel.  
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Indspil Område 
 
Vi har i HGK nogle dejlige trænings faciliteter, med driving range, putting green og to områder hvor der kan 
trænes indspil. Det er skønt at se at så mange medlemmer bruger faciliteterne, og får finjusteret deres 
golfspil.  
 
Men når du bruger indspil området – så husk at rydde op efter dig. Vi kan af gode grunde ikke samle bolde 
med traktor på området, så DU skal samle boldene op, putte dem i kurve og stille dem på plads ved 
boldmaskinen. Det er surt for trænerne og naturligvis også for andre medlemmer der skal benytte området, 
at man skal starte med at rydde op efter dig.  
 
Så please – ryd op efter dig når du er færdig med at træne indspil. Forleden samlede Ian 5 kurve op og 
mange bolde – han smiler på billedet, ikke sikkert han bliver ved med det.   
 

   
 
 


