
Informationsmøde i Hedeland Golfklub tirsdag d. 29. august  

kl. 18.00 i klubhuset. 

 

Kom og hør nærmere omkring projekterne og få svar på spørgsmål! 

BUNKERRENOVERING/OMLÆGNING: 

Der har længe været kritik af bunkers, hvilket ses tydeligt i de svar, der er i 

Golfspilleren i Centrum. Derudover ved vi at bunkers er slidte. Det er ligeledes vigtigt 

at bunkers er placeret de rigtige steder, taktisk og strategisk. Vi har 68 bunkers på 

nuværende tidspunkt. Der er mange af disse, der ikke bliver brugt, og dermed kun er 

en plejemæssig omkostning. Visuelt vil vi gerne have synlige bunkers, som dermed 

guider spilleren rundt på banen. Det er også vigtigt at bunkerne i fremtiden kan 

vedligeholdes, trimmes og have et ensartet udseende, som passer til vores bane. For 

at sikre, at der er arbejdstid til at holde bunkers i topform, vil vi reducere antallet og 

forventer at 37 er nok i fremtiden. Vi har i ombygningen af hul1, hul 5 og hul 9 fået 

en forsmag på det design og udtryk der tænkes anvendt. Arbejdet vil kunne udføres 

fra august til oktober i 2018, og ved at udføre arbejdet på en gang, reducerer vi de 

samlede anlægsudgifter. Bunkerprojektet er foreløbig estimeret til 2 -2,5 mio.kr. 

På mødet vil banearkitekt Caspar Grauballe gennemgå bunkerprojektet hul for hul, 

og der vil være rig mulighed for, at få svar på alle de spørgsmål, der måtte være i 

forbindelse med denne omlægning. 

ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER: 

Vi har et stort energiforbrug på både klubhus og hal, der samlet set beløber sig til ca. 

220.000 kr. om året, og vi er derfor gået i gang med at søge rådgivning. Vi har endnu 

ikke lagt os endeligt fast på hvilke energibesparende foranstaltninger vi skal 

anvende, men foreløbig pris på et jordvarmeanlæg er 200.000 kr., og for et 

varmepumpeanlæg noget mindre. Vi er i dialog med energikonsulent fra 

kommunen, og Erik Seest har været så venlig, at tilbyde sin hjælp i forbindelse med 

dette projekt. Vi svarer gerne, i den udstrækning vi kan, på de spørgsmål der måtte 

være i den forbindelse.  



FINANSIERING:  

Ved at Høje-Taastrup Kommune har stillet os en lånegaranti på 3 mio. kr., har vi fået 

mulighed for at optage et 20 årigt obligationslån i KommuneKredit til særdeles 

favorable vilkår, og dermed gennemføre ovennævnte projekter. 

 Lånetilbud fra KommuneKredit, hvis vi skal optage et fastforrentet 20 årigt 

obligationslån til nominel rente på 1,5% her og nu, giver en samlet årlig ydelse på 

180.000 kr. Dertil kommer en årlig provision til kommunen. Den samlede ydelse er 

væsentlig lavere end den ydelse vi har i dag på medlemslånet, som udløber i 2018. 

Det betyder, at likviditetsbelastningen fra 2019 bliver ca. 80.000 kr. mindre, end den 

er ved det nuværende medlemslån. 

Også her vil der være rig mulighed for, at få svar på de spørgsmål, der måtte være i 

forbindelse med lånet i Kommunekredit. 

VEL MØDT TIL INFORMATIONSMØDE TIRSDAG D. 29. AUGUST KL. 18.00 

Er du forhindret vil der være mulighed for at komme tirsdag d. 5. september, eller 

onsdag d. 6. september mellem kl. 18.00 og 20.00, hvor medlemmer fra bestyrelsen 

vil kunne svare på spørgsmål. 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 


