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SEKRETARIATET

Åbningstider
1. april til 30. septemberMandag 09:00 - 15.00Tirsdag 09:00 - 17.30Onsdag 09:00 - 15.00Torsdag 09:00 - 15.00Fredag 09:00 - 15.00Lørdag LukketSøndag Lukket
1. oktober til 31. martsMandag 10:00 - 14.00Tirsdag 10:00 - 14.00Onsdag 10:00 - 14.00Torsdag 10:00 - 14.00Fredag 10:00 - 13.30Lørdag LukketSøndag Lukket

Øverst fra venstre
Michael Bomholt TøgersenFormand
Henrik HeltFormand for bygningsudvalget
Jeanne NeumannSuppleant
Inge RasmussenSuppleant
Leif SchunckFormand for kommunikations- og hverveudvalg

Nederst fra venstre
John GothjelpsenNæstformand & formand for baneudvalg
Ole Stids-JønsbyBestyrelsesmedlem & formand for simulatorudvalg
Peter BasseBestyrelsesmedlem
Peter KirketerpKasserer
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BestyrelsenIndkaldelse til generalforsamlingFormandens årsberetningSekretariatetGreenfee priser 2016
Udvalgenes årsberetningerBaneudvalget, årsberetningBegynderudvalget, årsberetningBygningsudvalget, årsberetningHandicapudvalget, årsberetningHverveudvalget, årsberetningJuniorudvalget, årsberetningKommunikationsudvalget, årsberetningOrdens- og Amatørudvalget, årsberetningRegeludvalget, årsberetningSimulatorudvalget, årsberetningSponsorudvalget, årsberetningSportsudvalget, årsberetningTurneringsudvalget, årsberetning
ÅrsregnskabDriftsregnskabBalancePengestrømsanalyseBudget 2016
Forslag til generalforsamlingenNoter til årsregnskabetForslag til priser 2016Turneringskalender 2016Nyt EGA Handicapsystem 2016-2019
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Frederikssund GolfklubGeneralforsamling 2016
Herved indkaldes til ordinær generalforsamlingTirsdag den 8. marts 2016, kl. 19.00 i Restaurant EgelundenOBS! Tilmelding på Golfbox – Generalforsamling

Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter
• Valg af dirigent
• Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne regnskabsår, herunder beretning fra diverse udvalg
• Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse ……………………………. Side 29
• Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år ………………. Side 33
• Fastlæggelse af medlemskontingent samt kurs på andel ……………………………… Side 34 & 37
• Forslag fra Bestyrelsen …………………………………………………………………………………. Side 34
• Forslag fra medlemmer ………………………………………………………………………………… Side 34
• Valg af formand for 2 årBestyrelsen indstiller Michael Bomholt Tøgersen
• Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer for 2 årBestyrelsen indstiller Leif SchunckBestyrelsen indstiller Henrik HeltBestyrelsen indstiller Peter Basse
• Valg af suppleanter for 1 årBestyrelsen indstiller Jeanne Neumann og Inger M. Stubbergaard
• Valg af revisionBestyrelsen indstiller Dansk Revision
• Eventuelt
I henhold til vedtægternes §13 skal det reviderede regnskab og budget publiceres senest 10 dage før generalforsamlingen, dette er sket på klubbens hjemmeside og ved udsendelse af nyhedsbrev til alle medlemmer med korrekt registreret email adresse.Det komplette regnskab indeholdende driftsregnskab, status, noter, revisorerklæringer samt revisionsprotekollat er fremlagt til gennemsyn i klubbens sekretariat.
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Mogens (herredag) og Ebbe (Par-match), hvor vi introducerer os for hver andre, for at udbrede kend-skabet til nøglepersonerne og de-res funktioner, til glæde for eksi-sterende og især nye samt poten-tielle medlemmer.
Vi har i 2015 haft en nettoafgang af 
medlemmer på 19 således at vi pr. 
1. januar er 1.026 FGKer. 
Desværre dækker den negative ud-
vikling også over en afgang af fuld-
tidsbetalende medlemmer over 
mod flexmedlemskaber. Den ten-
dens er som nævnt i løbet af året i 
”Nyt fra formanden” en kæmpe 
udfordring for os nu og i fremtiden, 
lige som det er for mange andre 
danske klubber. 
FGK har fået DGU til at nedsætte et 
udvalg, der skal se på disse udfor-
dringer. De manglende indtægter 
som følge heraf har umuliggjort 
den planlagte afvikling af vores 
ejendomslån, hvor vi for få år siden 
umiddelbart kunne afvikle lånet 
frem til den sidste ydelse med det 
store forfald pr. 31.12.19 på ca. kr. 
1.800.000. Som nævnt i det for-
gangne år så skal flexmedlemmer 
tilkøbe adgang til øveområder. Det 
er vigtigt, at vi skaber en forståelse 
for, at vi ikke kan bestå på basis af 
flexmedlemskaber, idet vi som 
golfklub har mere kommercielle 
vilkår end mange andre idræts-
foreninger, som får stillet idræts-
hal, græsslåning mm. til rådighed.

Kære FGKer
Som sædvanlig er der afholdt et månedligt bestyrelses- og økonomiudvalgsmøde, med undtagelse af juli måned.
Referaterne kan læses på hjemme-siden under ”bestyrelse” for begge ”instanser”. Der er desuden af-holdt en række uformelle økono-miudvalgsmøder, idet der hele tiden er spørgsmål af økonomisk karakter, vi skal forholde os til. 
Endvidere er der afholdt en lang række møder i vores 13 øvrige udvalg. 
Af hensyn til informationsniveauet samt at bruge de mange gode res-sourcer så er det helt afgørende, at udvalgsformændene tager ansvar for at afholde dels udvalgsmøder, men også at de får lagt referater op på hjemmesiden. Tusinde tak til de rigtig mange udvalgsmedlem-mer for den store engagerede ind-sats i året.
Generalforsamlingen sidste år blev afholdt den 5. marts og som sæd-vanlig flot styret af advokat Jørgen Lange. 
Som ny i bestyrelsen blev Ole Stids-Jønsby valgt, og Inge Rasmussen blev ny suppleant. Resten var genvalg. 
I stil med sidste år vil vi holde et møde ugen efter generalforsam-lingen, for udvalgsformændene og andre nøglepersoner, herunder Karl (chefgreenkeeper), Carina (headpro), Jeanne (damedag), 

Økonomien er den helt store 
udfordring i disse år. Faldende 
indtægter pga. de ændrede 
medlemsskaber, vigende greenfee
indtægter og faldende 
sponsorindtægter sammenholdt 
med, at vi på trods af store 
indsatser ikke er lykkedes med en 
tilstrækkelig medlemstilgang gør, 
at det har været et hårdt år, når vi 
samtidig har nogle store 
forpligtelser i vores ejendom. Vi 
realiserede et underskud på niveau 
med det budgetterede, men vi 
finder det ikke tilfredsstillende.
Igen i 2015 blev der ydet en stor indsats for at hverve nye medlemmer, som er en absolut nødvendighed for at overleve, idet vi mister ca. 10 % pr. automatik af mange forskellige årsager.
Hverveudvalget har knoklet rundt med brochurer i alle afkroge af kommunen, holdt flere små ”Golfens Dage” og meget andet. 
Endvidere har de forsøgt at markedsføre vores klub på alle vore tilgængelige medier, og det vil være en stor hjælp, hvis alle med-lemmer ser et potentielt medlem i alle mennesker. 
Tak for en utrolig flot indsats!
Banen har stået flottere i 2015 end 
i mange år. Greens har ikke været 
hurtigere end nu, i de godt 10 år, 
jeg har været medlem.

Michael Bomholt Tøgersen SID
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SIC har også i år været flittigt brugt 
af medlemmer, herunder juniorer, 
og vi har også i år startet 
begynderhold op ved Henrik Helt. 
Den nye beliggenhed ved siden af 
restauranterne har givet mulighed 
for lidt mere hygge. Således har 
der ofte gennem sæsonen været 
gået en runde med en fadbamse i 
hånden ;-), og vi får endda 10 % 
rabat. Tusinde tak til de medlem-
mer, der har bidraget både til at 
flytte, men også passe SIC. Det er 
uvurderligt.
Det gennem flere år fortræffelige 
samarbejde med Sillebroen har vi i 
2015 forlænget gældende uændret 
for 2016. Det er vi meget glade for. 
Husk at støtte vore sponsorer og 
en stor tak til dem.
Vores elitehold blev i 1. division, ligesom 2. og 3. holdet blev i deres respektive rækker. 
På eliteledersiden har det været et halvturbulent år, hvor vi fik nogle gamle kendinge i form af Rikke Tøgersen og Ole Stids-Jønsby til i forening midlertidigt at varetage sportudvalgsformandsposten. 
Denne blev i efteråret overtaget af en ny, som vi havde håbet på som en permanent løsning, men denne måtte trække sig på grund af nyt job, og nu har Johnny Gaardsøe så ultimo året taget stafetten, eller en del af den indtil videre. 

For ikke så mange år siden var 
dommen over greens, at de skulle 
udskiftes. Det ville have været en 
katastrofe for FGK, da den mang-
lende spildtid og omkostningerne 
herved var uoverskuelige. I efter-
året fik vi beviset på Karls store 
indsats med greens, idet DGU´s 
prøver viste, at processen er nået 
pænt langt.
Dette fokuserede arbejde vil fort-
sætte i de kommende år, men der 
vil samtidig blive skelet meget til 
generne for spillerne.
Samtidig er det aftalt, at vi skal 

forsøge at samle et tromlehold, så 
de kan blive endnu hurtigere. 
Tak for den store og målrettede 
indsats fra greenkeeperne.
Det har været et hårdt år omkring 
juniorerne, idet vi havde et lille 
team omkring dem, som endte 
med en enmandshær i form af 
Mette Meltinis. Tak til dig Mette, 
for en fabelagtig ind-sats! Vi håber 
i 2016 at finde et par (bedste)for-
ældre eller lignende, der vil hjælpe 
Mette.
Sillebroen Indoor Center, SIC, har 
også i år været vort store udstil-
lings- og eksponeringsaktiv i vinter-
halvåret. 
Vi har brugt mange kræfter på at 
flytte fra én butik til en anden på 2. 
sal i Sillebroen. 

Vi håber Johnny, Tony O´Neill og 
Carina Vagner sammen kan finde 
takterne igen og give os de mange 
gode oplevelser og den fine golf 
igen i år. Vi glæder os også til at 
følge det nye damehold.
Regionsholdene med Henrik Pantmann i spidsen har også i 2015 været ude og kæmpe for FGK, hvor eliteveteranernes 2. plads var flotteste resultat. 
Som noget nyt fik regionsholdene et par gange en clinic af eliten, og det vil blive gentaget i 2016. Den vel nok flotteste individuelle præstation var Patrick O´Neills 4. plads i en stor svensk turnering, som under vejs blev krydret med en eagle ……. på et par 3 hul ;-)
Carina blev i det forgangne år ny 
Head PGA Pro og samtidig starte-
de Nicolai Cetti Engstrøm op som 
PGA Pro Elev. 
Et stærkt team, som vi har meget 
glæde af på øveområderne, i shop-
pen og på banen samt i det hele 
taget på grund af deres involvering 
i klubben. Vi fik ikke en tredje per-
son omkring dette team, men 
Carina har så indtil videre selv 
hyret FGKer ind til at dække af i 
shoppen. 
Vores jubilæumsbog blev skrevet 
af Allan Dalgaard, og det er virkelig 
et unikt stykke FGK-historie. Allan 
har brugt meget tid på at 
researche.

Michael Tøgersen SID
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En stor tak skal lyde til dame- og 
herredagen for deres utrolig flotte 
Støt Brysterne arrangement på 
grundlovsdagen, hvor vi efter tur-
neringen, som var åben for alle, 
var inviteret til en, af Frank, lækker 
tilberedt middag. 
Et 7 mands jazzorkester, Bott Blues 
Band, under ledelse af Charles 
Nielsen med Stefan G. Rasmussen i 
spidsen spillede helt gratis på 
grund af formålet. 
Det var fremragende New Orleans 
Jazz, som man ganske enkelt blev 
glad i låget over. Tusinde tak for 
den oplevelse, som der desværre 
kun kom knap 60 FGKer til glæde.
Pr. 1/7 indførte vi nye handicap-
nøgler og scorekort, som var mere 
i overensstemmelse med DGU´s 
anbefalinger og samtidig passede 
bedre på vores seneste statistik, så 
egentlig var det bare en tilpasning 
til virkeligheden.
Det gav lidt turbulens i over-
gangsfasen, ikke mindst i par-
matcherne, hvor der var lidt tvivl, 
om man skulle spille efter den ene 
eller anden nøgle. Men 
tilbagemeldingerne har været 
meget positive, og specielt har det 
været en lettelse for mange, at par 
5 hullerne nu er dem, hvor man 
har flest slag.
Den 11. juni afholdt vi endnu et 
medlemsmøde, og det var en 
gentagelse, idet der var blevet 
spurgt til det meget omtalte og

Der findes stadig eksemplarer i klubben af den fine bog, hvis man endnu ikke har fået en. 

En ubeskrivelig stor tak Allan for 
dette kæmpe arbejde, som har 
foreviget de første 40 år af FGKs
eksistens. 
Uden dette store arbejde var en 
stor del af historien om klubben 
gået tabt.
Klubberne i Klubben (KiK) i form af 
dame-, herredag, par-turnering, 
rødvinsklub og så videre har igen i 
2015 gennem-syret FGK, idet små 
200 FGKer har deltaget i alene 
dame- og herredagen. 
Vi ved fra DGU og vores system 
”Golfspilleren i Centrum”, at disse 
KiK er helt afgørende for den soci-
ale succes og dermed medlemmer-
nes tilknytning. 
Som skrevet tidligere, så skal vi 
have eksponeret disse noget mere, 
og rigtig meget for de nye medlem-
mer. 
Tak til de frivillige for at trække 
dette store læs i KiKerne.

super interessante møde, hvor 
diætist og medlem i FGK, Maiken 
Beck Pantmann, endnu engang 
fortalte om kost og golf med 
temaet ”Går du sukkerkold på 
bagni”? Det afstedkom bl.a. en 
renæssance for Kondivand med 
sukker. 
Der blev også holdt et par med-
lemsmøder, hvor en af vore spon-
sorer præsenterede plasteret, 
Lifewave, som flere medlemmer fik 
meget stor gavn af og stadig 
bruger. 
Et par medlemmer fik en næsten 
overnaturlig oplevelse, så det kan 
være, at denne sponsor kommer 
på banen igen i 2016, hvis sponso-
ratet fortsættes.
Igen i år blev der afholdt gratis 
undervisning til hverdags- og fuld-
tidsmedlemmer med handicap 37 
eller mere. Det skyldes, at vi har 
det største frafald af medlemmer i 
den kategori, så vi skal have disse 
under 37 . Dette vil også blive 
gentaget i 2016. 
Adskillige medlemmer samt DGU 
havde givet FGK en jubilæumsgave 
i form af et træ/tilskud til træer på 
banen. Da vores leverandør, XL-
Byg Bjergmark, samtidig gav os en 
betydelig rabat og ekstra træer, 
resulterede det i mere end 100 nye 
beplantninger rundt omkring på 
banen. 

Michael Tøgersen SID
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Da planterne fik det lidt svært i 
løbet af sæsonen, trådte nogle 
frivillige til for at give nødhjælp til 
disse, så vi håber de fleste har 
overlevet og vi får glæde af dem 
fremover. Desværre har vinteren 
taget lidt træer, især ved 5. teested 
. Tak til alle donorer, hjælpere 
og rabatgiver 
Begynderudvalget har igen i 2015 
præsteret utrolig flot. Der har væ-
ret mange aktiviteter, herunder 
mandagsmatcher, hvor vi meget 
gerne vil se flere af de rutinerede 
medlemmer engang imellem for at 
få de nye bedre kørt ind i klubben. 
Under begynderudvalget er også 
Klub Albatros (FGK´ere med udvik-
lingshandicap), hvor der ydes en 
stor indsats, og sportsligt er bl.a. 
Carsten Hansen blevet nr. 1 i 
”Special Olympic”. 
Connie Hjelm arbejder på at etab-
lere et samarbejde med en spansk 
golfklub både på ”Albatros niveau”, 
og i almindelighed. Meget spæn-
dende om det bliver til noget.
En stor tak skal lyde til Henrik Helt, 
som afgår efter 18 år som formand 
for Begynderudvalget, og som 
overbringer stafetten til Torben 
Schütt. Vi glæder os til 
samarbejdet med Torben.
Turneringsudvalget har også i 
2015 bidraget flot til det sportslige 
og sociale ved at planlægge/gen-
nemføre ca. 10 turneringer samt 
klubmesterskaber. 

Michael Tøgersen
Desværre måtte vi opleve et par 
aflysninger pga. manglende 
tilmeldinger, mens andre var 
næsten overtegnet. Mange tak til 
turneringsudvalget for en flot 
sæson.
I 2015 indførte vi ”Sponsorauk-
tioner”. Efter kort tid gik udby-
deren konkurs, men vi har fortsat 
konceptet i en mere manuel 
version, og det har givet os nogle 
tusinder kroner i indtægt i 2015. 
Vi fortsætter i 2016, hvor vi håber, 
at flere medlemmer vil donere 
diverse ting, herunder diverse 
aflagte ting til FGK, så vi kan tjene 
lidt håndører her på. Mange ting 
smider man ud eller forsøger 
forgæves at sælge på DBA. 
Vi fik taget hul på renovering af 
vore bunkers ved hul 8 med 
kunstmaterialer. Det foreløbige 
resultat ser virkelig godt ud, og vi 
glæder os til det videre forløb. Der 
skulle ligge et stort rationale i 
dette, da greenkeeperne 
efterfølgende ikke skal bruge så 
meget tid på vedligeholdelse. 
I 2015 gik en gruppe frivillige også i 
gang med at ordne vores bunkers, 
således at sandet bl.a. blev fordelt 
bedre. Det var virkelig lækkert, og 
vi håber, at denne gruppe vil holde 
på, så vi kan holde niveauet.
Mange tak for det flotte arbejde. 
Endvidere er der frivillige, der bru-
ger rigtig mange timer på at samle 
bolde op på drivingrange, også en

kæmpe tak for dette.
Vi har brugt følgende medier til 
vores kommunikation med med-
lemmerne i 2015: Hjemmeside 
(Forum), Klubblad (ca. 4 gange/år), 
Klubnyt (løbende) og Facebook (ad 
hoc), hvor Facebook er det mest 
effektive, idet der er hurtig 
respons, og vi kan se, at mange 
læser det, og mange reagerer, idet 
man kan skrive tilbage og komme 
med input. 
Der er små 200 medlemmer på 
vores Facebook-gruppe, og rigtig 
mange af disse læser budskaberne 
på Facebook. Når vi lægger de 
samme budskaber ind på Forum, 
hvad vi som regel gør, så er det 
langt færre, der læser dem. 
Vi vil derfor indtrængende appel-
lere til, at så mange som muligt 
tilmelder sig vores Facebook-
gruppe, så vi kan kommunikere 
mere effektivt.
Til slut vil jeg endnu takke alle 
sponsorer for opbakningen til FGK 
samt takke alle de mange frivillige 
for endnu en formidabel og helt 
vital indsats for FGK, hvad enten 
man går til hånde med forskellige 
ting på vores område eller man 
deltager i et udvalg eller lignende.
Uden disse indsatser så var vi her 
ikke – TAK!
Michael TøgersenFormand
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Nye bagmærker fra marts 2016I mange år har vi hvert år produ-ceret helt nye bagmærker til alle medlemmer, bagmærker der først skulle påsættes label med med-lemsnummer, navn og information om medlemskab, hvorefter de skulle lægges i plastlomme og lamineres, et arbejde der tager flere dage.
Fra 2016 laver vi en helt ny type bagmærker, et plastkort i kredit-kortstørrelse til at hænge på bag-gen. Kortet indeholder oplysning om dit medlemskab, eventuelt et foto og på bagsiden under klub-logoet er der plads til årsmærke.

Fra 2017 udleveres der ikke nye bagmærker, der udleveres blot nye årsmærker til påsætning på kortet, når kontingentet er betalt.

I skrivende stund falder sneen stille og roligt uden for vinduerne i klub-ben, men inden længe er golfsæso-nen igen begyndt.
Hvor jeg glæder mig!
Frivillige i sekretariatetI 2015 har vi haft fornøjelsen af 2 frivillige som faste hjælpere i sek-retariatet, hvilket har været med-virkende til at vi har kunnet de mange gøremålEn stor tak til både Eni Fenger og Karl Aage Jensen for deres hjælp og et godt samarbejde.
Herudover har vi også haft en gruppe af frivillige, der i weeken-derne har bemandet sekretariatet, så vore greenfeegæster får en bed-re oplevelse når de besøger os, også  dem vil jeg gerne sige tak til. Jeg håber at I er friske til at tage nogle vagter igen i 2016.

Eni Fenger

Karl Aage Jensen (Kalle)

Hole-in-one2015

Peter Basse2. Maj 2015Hul 15

Jørgen Bundgaard

KENDER DU EN DER 
SKAL LÆRE AT SPILLE 
GOLF2016?

BEGYNDERMEDLEMSKAB
For kr. 500 får du SÅ meget:
Op til 3 måneders begynderforløb 
inkl.
• frit spil på 9 huls banen
• 4 x 1½ times træning af vores 

dygtige pro'er
• Deltagelse i onsdagsmodulet
• Deltagelse i mandagsturnerin-

gerne
• Frit brug af øveområder inkl. 

træningsbolde på drivingrange
• Deltagelse i regelkursus 1 og 2.
samt 5 års længere levetid, mere 
mening med tilværelsen end at 
ligge foran ”fjerneren”, nye venner
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Nye PriserGreenfee priserne der varierer over dage, afhængig af tidspunktet er fra 2016,
18 huls banenUge 1-13 + 47-52 fra til- Hverdage kr. 100,00 kr. 150,00- Weekend* kr.100,00 kr. 250,00
Uge 14-17 + 38-46 fra til- Hverdage kr. 100,00 kr. 200,00- Weekend* kr.150,00 kr. 300,00
Uge 18-37 fra til- Hverdage kr. 150,00 kr. 250,00- Weekend* kr.200,00 kr. 350,00
Der ydes ikke længere specialrabat til gæster der spiller med et medlem.Juniorer med DGU kort spiller gratis.Vi tager ikke imod Golfhæftet og Teetime kortet.
9 huls banen Senior Junior- Hverdage kr. 100,00 kr. 50,00- Weekend* kr.125,00 kr. 75,00
* Weekends og helligdage

Hvad skal en greenfee koste?
Dette er et emne der konstant er til debat, og det rigtige svar må vel være, den pris dine gæster vil beta-le for en runde”.
Det er umuligt at sige hvorvidt den ene eller den anden pris er rigtig, men den skal være på et leje så gæsterne har lyst til at kigge forbi til en hyggelig dag på golfbanen.
I Frederikssund Golfklub har vores greenfee priser været på et niveau, hvor vi fint kan sammenligne os med vores omkringliggende baner, og vores bane har de senere år væ-ret i en stand der godt kan forsvare vores priser, men samtidig må vi også erkende, at vi på grund af tid-ligere tiders dårlige green og en meget åben bane, har et ry for en flad og kedelig bane.
Det er dog ikke de tilbagemeldin-ger vi får fra vore gæster, de svarer stort set alle som en, at det er en dejlig bane i skønne omgivelser og i en god kvalitet, som de gerne be-søger igen.
I håbet om at tiltrække flere green-fee gæster, har vi dog alligevel valgt at kigge på strukturen og priserne på vores greenfee.
Derfor nedsætter vi generelt pri-serne på greenfee, men samtidig fjerner nogle af de rabatteringer vi tidligere har haft, så flere kan spille til en billigere pris, mens enkelte skal betale lidt mere. 
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Philip Fischer blev den yngste uddannede greenkeeper nogensinde, der er færdigudlært i Danmark.
Stort tillykke til Philip,                    der efterfølgende er blevet fastansat her i klubben.

Det skal tilføjes, at Karl også er udannet greenkeeper, men han tog sin uddannelse på andre baner, derfor tæller han ikke med, som uddannet fra Frederikssund Golf-klub.
ECO BUNKERVi har i efteråret / sensommeren renoveret de to bunkers ved 8 green. Vi har valgt et koncept fra England/Wales, der hedder ECO Bunkers. Det går i sin enkelthed ud på at bunkerkanterne bliver bygget af kunstgræs. Kanterne kan dermed bygges som man ser det i Skotland, hvilket gerne skulle give en anderledes og sjov spilleople-velse. 

Året begyndte koldt, der var ikke frost, men temperaturerne lå længe under 10 grader. Det bevirkede, at der ikke kom vækst i græsset før end sidst i maj måned.
Sæsonen begyndte med det sædvan-lige vedligeholdelsesarbejde på greens som vi har set de foregående år. Det værende, propoptagning, topdressing og kryds discseeding på greens.
Greens har i denne sæson været rime-ligt sunde, og pænt grønne.
Nogle spillere har savnet hastighed på greens, og da dette er et af de vigtige parametre, vil vi sætte ekstra ressour-cer ind på dette område, herom sene-re.
Ellers har banen som helhed været i rimelig god stand.
I den forgagne sæson nåede greenkee-perne at renovere stierne der løber mellem hul 7 og 8 samt hul 10 og 11. Også stien ved hul 5-11-12 fik en kant-skæring samt stenmel.
I foråret blev der plantet nye træer. Dette var muligt takket være et usæd-vanligt godt tilbud fra XL BYG Bjergmark i Skibby, hvilket viser, hvor vigtigt det er at have gode sponsorer.
Træerne trives godt, taget i betragt-ning at de blev plantet under ugunsti-ge forhold.
Der er nogle ganske få, der er bukket under, men det er bare naturligt, da det jo normalt, kun er de stærkeste, der overlever i naturen.
Året 2015 blev også det år, hvor Frederikssund Golfklub kunne sende vores første fuldt uddannede greenkeeper til svendeprøve.

Karl AndersenGreenkeeperchef

John Gothjhelpsen

Morten AndersenGreenkeeper

Philip FischerGreenkeeper

Søren JensenMekaniker & Greenkeeper
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rigtige formel, da der er mange parametre, der skal opfyldes for at få det helt rigtige sand. 
Det skal tilføjes, at sandet lever op til USGAs specifikationer. Sandet vil ikke blive skiftet på hele banen på en gang, da vores økonomi ikke tillader dette.
VÅDESTE ÅRÅret har været et af de vådeste i mange år. Det har betydet, at greenkeeperne har stået over for store udfordringer, set i forhold til vedligeholdelsen af banen. Den megen regn har også været skyld i, at banen har været lukket i kortere perioder, hvilket selvfølge-lig er beklageligt, men desværre nødvendigt.
Hen over vinteren bliver der ryddet op i hegn og marskel. Nogle træer bliver beskåret, mens andre fældes helt. Der er flere årsager til dette.
En af årsagerne, er det kraftige snefald vi var vidne til tidligt på vinteren. Skov og Naturstyrelsen (Miljøministeriet) kaldte dette for en hundredeårs hændelse. 
Dette betød desværre at en del træer knækkede sammen under den tunge byrde. Disse træer må desværre fældes. Der er også træer, der efterhånden skygger så meget at vores greens og teesteder ikke kan trives. Der må der også sættes ind. Nogle træer dør af alderdom, andre af skader og sygdom, det kan desværre heller ikke være anderledes. 

Som en bonus kræver de nye bunkers et minimum af vedlige-hold, i forhold til almindeligt kend-te bunkers. Derudover spares der gødning, ligesom der heller ikke er omkostninger til benzin til klipning af disse.

Det er planen, at der med tiden skal bygges mange flere ECO bunkers rundt omkring på banen, efterhånden som vi renoverer de eksisterende bunkers.
I forbindelse med at vi renoverer vore bunkers, introducerer vi en ny type bunkersand. Dette bunkersand er udviklet af SolumGruppen i samarbejde med Furesøens Golfklub. Der er brugt meget tid på at finde den helt
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Til de der med bekymring har læst ovenstående, kan vi berolige med, at greenkeeperne genbeplanter de berørte steder i efteråret 2016.
FRIVILLIGEI 2015 som i de foregående år, har vores bunkerteam været aktiv på banen. Det er et stort aktiv for Frederikssund Golfklub, at vi har ildsjæle som frivilligt deltager i at vedligeholde og forbedre de mandskabstunge byrder, som ellers ville blive nedprioriteret, eller helt undgået.

Det højner kvaliteten i en sådan grad, at vi er gået fra at have man-ge klager over bunkers, til næsten ingen. Godt gået.



fleste tilfælde kun er om morge-nen, der arbejdes på greens.
Som nævnt tidligere vil vi i efterå-ret 2016 plante nye træer der, hvor der kommer til at mangle be-plantning på banen. Det er ikke sik-kert, at det bliver lige der, hvor der stod træer og buske i forvejen. De nye beplantninger vil blive place-ret, hvor det er mest hensigtsmæs-sigt i forhold til nu og i fremtiden.
Det er vorer håb, at vi kan nå at renovere resten af stierne på banen inden sæsonen for alvor sætter i gang.
Hvis ikke vejret går os imod, håber vi, at vi kan nå at renovere bunker til greenen på hul 6 i højre side. Det er et større projekt, da der skal reguleres en stor mængde jord, for at gøre hullet mere spændende, samt effektivisere banearbejdet på sigt.
Til sidst skal der slå et slag for det frivillige arbejde på banen.
Arbejdet vil komme til at dreje sig om to teams.
Der skal etableres et nyt rulleteam, der skal lære at rulle/tromle greens. Dette arbejde skal udføres 1-2 gange om ugen, i tidsrummet fra kl. 06.00 til 14.00. arbejdet kræver flair for betjening af motor-køretøjer. Alle 18 greens, samt de to puttinggreens skal rulles i en arbejdsgang. Det bliver Henrik Helt, der bliver teamleder for rulleteamet.

En stor tak skal lyde til de frivillige som har givet en hånd med på ba-nen i år. Der er mange navne at nævne.De involverede ved godt, hvem der tænkes på, således glemmes ingen. Af opgaver kan nævnes, bunkers, bygningsvedligeholdelse, vanding af træer, rydde ukrudt omkring nybeplantninger, opbinding samt meget mere.
SÆSONEN 2016Der skal også lige knyttes et par ord til den kommende sæson.
For at højne kvaliteten på vores greens, skal der arbejdes mere på disse. Gode greens kommer ikke af sig selv. Dette betyder, at der vil blive topdresset betydelig oftere, end vi har set tidligere, men i et betydelig tyndere lag, hvilket vil gøre, at det ikke vil kunne mærkes på spillekvaliteten, ud over at greens vil blive hurtigere og mere jævne.
For at græsset kan trives er det vigtigt, at overfladen holdes luftig og tør, dette gøres ved at hurtigprikke oftere. Dette har ingen betydning for spillekvaliteten overhovedet. 
Vores greens skal også tromles oftere end vi har set før. Dette vil øge hastigheden på vores greens. 
Når det er sagt, må det understreges, at det ikke kan lade sig gøre uden greenkeepernes tilstedeværelse på greens. Greenkeeperne arbejder normalt fra kl. 06.00 til 14.00, og arbejdet vil selvfølgelig blive udført så tidligt som muligt, således at det i de
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Ud over vores rulleteam skal vi have videreført vores bunkerteam. Arbejdet kommer til at bestå i at regulere sand og luge ukrudt . Der er meget at se til, da der er mange bunkers på banen. Poul Laulund er teamleder for dette team.
I samarbejde med de to teams kan der udspringe andre arbejdsopga-ver. Vi har flere gange i den for-gangne sæson set, at medlemmer har haft gode idéer til opgaver, som de gerne vil være med til at udføre.Det hænder, at der af og til er stille stunder hvor de to teams kan tage sig af disse opgaver. Hvis du har lyst til at hjælpe til på et team, så hold dig ikke tilbage. Dage og tidspunkter koordineres med teamlederne.
Som I alle kan se, er der ganske mange forskellige opgaver, der hver dag skal klares, og det er til tider under et tidspres, og et vejr-lig, der ikke altid er os lige venligt stemt, og derfor skal der lyde en særdeles stor tak til Karl og alle hans ansatte, faste som frivillige, for den meget store indsats som har været ydet i årets løb.
Vi glæder os alle til den videre udvikling af banen og ser frem til den nye sæson med store forvent-ninger, ikke mindst til greens og de nye bunkers.

John Gothjelpsen



Henrik Helt
Golfsæsonen 2015 er vel overstå-et, i årets løb er ca. 30 nye med-lemmer kommet igennem den teo-retiske og praktiske uddannelse som golfspiller og er godkendt til bagmærke.
Det er desværre ikke ret mange i forhold til tidligere år, men hver-veudvalget og begyndereudvalget lægger sig i selen og forsøger efter bedste evne at trække nye med-lemmer til.
Lige fra sæsonstarten i april og frem til bagmærketurneringen i oktober har der været stor aktivi-tet i begynderudvalget og lige som sidste sæson har trænerne været meget aktive og afholdt en masse træningslektioner med langt spil, chipping, bunkerslag og putting.
Der har været en del uro omkring opstart på begynderforløbet med hensyn til betaling eller ikke beta-ling for deltagelsen og på et tids-punkt blev det besluttet at det skulle være gratis.
Det har vist sig ikke at være en god ide, da der har været eksempler på at deltagerne ikke følte nogen for-pligtelse til at komme og følge det program de havde meldt sig til.
Det har givet store frustrationer hos begyndeudvalgets medlemmer når man eksempelvis har planlagt en aften i onsdagsklubben og er klar til at starte, deltagerne er kommet og vejret så ikke viser sig fra sin bedste side så kører de hjem igen. 

Der kan jeg godt forstå frustrati-onerne og mener så der skal være betaling på spil for deltagerne.
Man kan vel stadig betragte begynderforløbet som gratis når betalingen modregnes ved indmel-delse i klubben.
Dette også for at undgå at vi gratis uddannede golfspillere som efter-følgende meldte sig ind i andre klubber.
Hvis man ville melde sig ind i en anden klub kunne man fra klubben erhverve uddannelsesbeviset for tusinde kr.
Ligesom de øvrige år har der været et omfattende program for sæso-nen med onsdagsklub, træning i fire moduler hos vore trænere, etikettemøder, mandagsturnerin-ger m.v.
Hos trænerne blev der udarbejdet træningsmoduler i langt spil, ind-spil, bunkerslag og putting. Disse moduler bliver undervist gruppevis og alle nybegyndere blev registre-ret i vores system.
Forløbet er herefter start med træ-ningsmoduler og deltagelse i ons-dagsklubben, hvor der på øveba-nen, den gamle par - 3 bane, blev spillet op til ni huller under vejled-ning af faddere.
Efter to til tre uger kunne man del-tage i Etikettemøde I og efter god-kendelse af et begynderudvalgs-medlem kunne man så deltage i den første mandagsturnering.

I perioden med mandagsturnerin-ger og så hyppigt spil på Nord-banen som muligt, deltog man så i etikettemøde II, hvorefter man kunne godkendes til bagmærke.
Søndag d. 19. april afholdtes gol-fens dag over hele landet og også i vores golfklub mødte mange op for at prøve kræfter med sporten.
Gæsterne blev modtaget af et klubmedlem på P-pladsen til intro-duktion i klubhuset, instruktion på driving range med vore trænere, puttekonkurrence og banevan-dring.
Arrangementet var pænt besøgt men gav desværre ikke mange nye medlemmer – mange modtager brochurer, indmeldelsesblanket m.v., men kommer ikke tilbage og starter op.
I sæsonen har vi haft aftale med Jørren Kjær fra ”Vinpakken.dk” om favorabelt køb af vinpræmier til vores Mandagsturneringer og Preben S. Pedersen, Gulvservice, har sponseret boldpræmier til alle mandagsturneringer.
Stor tak til vore sponsorer, uden deres støtte ville begynderudval-gets økonomi se helt anderledes ud.
De nye spillere og medlemmer bydes velkommen i klubben og vi ønsker dem mange gode timer både ude på banen og i klubhuset.
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Henrik Helt
Bagmærketurneringen søndag den 18. oktober, blev afviklet med 52 deltagere og blev igen en stor suc-ces, med flotte præmier til de 11 bedst placerede par og vinderne af længste drive, nærmest flaget og puttekonkurrence.
Pokalen ”Årets fadder”, blev i år givet til Henning Vinther, som blev valgt for sit store engagement med oplæring af nye golfspillere.
Stort tillykke med titlen ”Årets Fadder” til Henning Vinther.
I efteråret valgte Ulla Hjort at for-lade udvalget og som nyt medlem indtrådte Christian Brangstrup.
Efter 18 år som formand for begyn-derudvalget synes jeg nu tiden er inde til at overgive stafetten til an-dre og fra sæsonen 2016 vil Torben Schütt – mangeårigt og rutineret medlem af udvalget – være ny begynderudvalgsformand.
Det har været en spændende tid hvor vi i udvalget har udviklet og systematiseret undervisning og uddannelse af vore nye medlem-mer.
Efter evaluering af hver sæson er der hele tiden rettet og justeret i programmerne og nye tiltag og ideer er taget op.
Stor tak for rigtig godt samarbejde i udvalget gennem mange år.
Medlemmerne af Begynderud-valget har igen i denne sæson gjort et stort stykke arbejde med at uddanne vore nye medlemmer og har suppleret hinanden godt.

Udvalgets medlemmer har været: 
• Conny Hjelm, 
• Torben Schütt,
• Preben Rasmussen, 
• Henrik Mortensen, 
• Ulla Hjort, 
• Jeanne Neumann, 
• Anette Brywa, 
• Robert Frederiksen 
• Fritz Jørgensen.
Som formand for Begynderudval-get vil jeg gerne her bringe en stor tak til ovennævnte medlemmer for et kæmpe arbejde i udvalget til glæde for klubbens nye medlem-mer.
Henrik Helt Begynderudvalgsformand 2015

I sæsonen 2016 er det udvalgets mål, i samarbejde med klubberne i klubben, at nye medlemmer i for-bindelse med begynderforløbet løbende informeres om det sociale liv i klubben, herunder herredag, damedag, rødvinsklub, par match mv.
Medlemmer som hurtigere inte-greres og bliver en del af det soci-ale liv i klubben er lettere  at fast-holde som medlemmer.

Torben SchüttBegynderudvalgsformand 2016
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Den store bøgehæk ved vores gam-le putting green og ud mod teeste-det på hul et er nu klippet ned i ca. 1 m højde så den er lettere at klip-pe fremover.
Lige nu er den meget åben men til foråret når den får blade vil det lukkes og den kan rettes endeligt til.
Herudover er der udført en lang række mindre vedligeholdelses-opgaver i årets løb.
I det kommende år er det tanken at udføre ny oplagsplads til green-keeperne og renovere plantekasser og beplantning på bygningens nordside.

Henrik HeltBygningsudvalget

Året 2015 bød ikke på de store ombygningsopgaver eller andre større projekter.
Almindelig vedligeholdelse er nok det rigtige ord at bruge men klub-husets udhæng har fået et løft, da det åbne udhæng med fritliggende spær ender nu er lukket.
Det var oprindeligt tanken at rense og male udhænget men det var ik-ke muligt at holde det rent og det skulle i så fald males alt for tit.
Vi har derfor valgt at opsætte Har-die Plank beklædning både som sternbræt og underbeklædning. Det er dog en lidt mere arbejds-.

Henrik Helt
krævende opgave men det vil på længere sigt spare megen tidDehvide stolper og spær remmen i facaden er malet så det matcher den hvide farve på udhængsbe-klædningen.
Gavludhængene er også beklædt med Hardie Plank og træværket er ligeledes malet hvidt.
Svalerne er flotte fugle men de har en ulempe med at grise alle steder hvor de bygger rede og det er næsten umuligt at holde rent hvor de har deres reder.
Derfor har vi fjernet rederne i udhængene og sat net på så de ikke kan komme ind igen.Der er dog endnu nogen steder hvor der ikke er sat net op.
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HUSK godkendelse som markør
Vi ser gang på gang at markøren glemmer at godkende en score for sine medspillere, og det betyder at spilleren ikke bliver reguleret for spillet, uanset om det er i opad-eller nedadgående retning, så HUSK at se efter i golfbox når du logger ind, om du har afventende scorekort til godkendelse. 

Ændrede handicap regler
Med 2016 revisionen af handicap reglerne, bliver det muligt at regulere handicap ved spil af 9 huller helt ned til handicap 11,5 mod 18,5 i dag.
Husk dog, at hvis du spiller 18 huller reguleres du efter alle 18 huller, så skal du reguleres for spil af 9 huller, kræver det at du indberetter eller afleverer scorekort for 9 huller. Du skal stadigvæk angive EDS på scorekortet.
EDS reglerne bliver også ændret, således at det nu er muligt at spille EDS runder 3 gange pr. uge mod tidligere kun 2 gange. 

På gensyn i sæsonen 2016
Eni FengerHandicapudvalget
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Leif Schunck
Men der har været nogle informa-tioner, som klubben kan bruge til at forbedre nogle af forholdene for især nye medlemmer. Det sætter vi også fokus på i 2016.
Informationerne har været en yderligere inspirationskilde til at sikre et tættere og mere konkret samarbejde mellem nogle af klub-bens udvalg, herunder Simulator-udvalget, Begynderudvalget, Kom-munikationsudvalget og Hverve-udvalget.
Under devisen Fange, Fastholde og Fremtidssikre de nye medlemmer, prøver vi at se på, hvorledes vi får fat i de nye, uddanner dem, moti-verer dem og udvikler dem til at blive aktive deltagere i klubbens frivillige arbejde. 
De første to år er afgørende for et nyt medlems stillingtagen til at fortsætte eller at give op.
Selvom vi ikke har fået alle de nye medlemmer, vi gerne ville have, har udvalget bestemt ikke ligget på den lade side i bestræbelserne for at på at nå målene i 2015.
Vi var en lille skare, som heldigvis i løbet af året blev forøget, så udval-get nu tæller et rigtigt antal af me-get dedikerede personer. Alle som medvirkede gjorde et meget stort arbejde i 2015, og alle er rede til at fortsætte dette i næs-te sæson.
Vi har gennemført Golfens dag med annoncering i aviserne og opslag i samtlige forretninger i Frederikssund og omegn.

Hermed et kort tilbageblik på sæ-sonen 2015 samt nogle tanker og ideer om sæsonen 2016.
Indledningsvis må vi konstatere, at klubben ikke har nået de mål, vi satte os for 2015 for så vidt angår hvervning af nye medlemmer. Vi må konstatere, at vi ikke har fået det antal medlemmer indfanget til klubben, som der var behov for til erstatning af de afgåede.
Vi mister ca. 100 medlemmer hvert år og således også i 2015. Så det er det antal, vi sigter på mindst at nå hvert år. Man kan så spørge hvor-for medlemme forlader klubben i det antal.
For det første svarer det nogen-lunde til den procentdel af med-lemmer andre klubber i DGU regieogså mister. 
Derudover har vi lavet en intern undersøgelse, hos årets udmeldte. De er blevet stillet fire konkrete spørgsmål, som skulle give os bag-grund for at se, hvor vi eventuelt kunne sætte ind for at minimere afgangen og øge fastholdelsen. 
Undersøgelsen viste, at der gene-relt har været stor tilfredshed med klubben, og at det for langt de fles-te udmeldtes vedkommende har været årsager, som klubben ikke har haft noget at gøre med, der fik dem til at melde sig ud. Det er ting som, flytning, ændring i arbejds- eller familiesituationen, alder, helbred, for lang transport-tid kombineret med irritationer over broens forsinkende indflydel-se m.v.  

Der blev gennemført tre ekstra åbent hus arrangementer i maj måned alle med annoncering og ophængte informationer i forret-ningerne.
Der blev uddelt over 3000 hand-outs til husstande i regionen på begge sider af fjorden, og for-retninger i relevante byer blev også medinddraget.
Vi blev en smule generet af, at der blev udskrevet valg, så der var andre, som havde andre budska-ber, de også ville igennem med på samme tid som os.
Vi lavede nogle opfordringer til medlemmerne om jeres aktivering i bestræbelserne på at få nye med-lemmer, og iværksatte en konkur-rence, hvor der var belønning for at skaffe medlemmer til klubben.
DGU initierede ligeledes en kampagne med fine præmier for at få medlemmer til at skaffe med-lemmer. Den var vi også en del af, og vi gennemførte et åbent hus arrangement i den anledning.
Tak til de som reagerede og hjalp til. Desværre måtte vi konstatere, at der tilsyneladende ikke var den store interesse for, at man selv fik fat i et nyt medlem.
Vi håber, at vi kan få vækket med-lemmernes interesse og motivation for at skaffe nye medlemmer i 2016. Som det vigtigste fokusområde for klubben i 2016, har bestyrelsen opstillet hvervning af nye med-lemmer. 
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Leif Schunck
Dre alle klubbens medlemmer til at sætte den samme fokus på hverv-ningen af nye medlemmer, som klubbens ledelse har lovet at gøre.
Hvis hver tiende medlem vil møde op med et nyt medlem i 2016, vil vi være tæt på at have nået vores målsætning, og flere af klubbens udfordringer ville være reduceret.
Lad os Fange, Fastholde og Frem-tidssikre nye medlemmer til klub-ben og derigennem også fremtids-sikre vores klub.
Godt nytår.Formanden for hverveudvalgetLeif Schunck

Alle vores gæster fra ”Spil med en ikke golfer” blev kontaktet i bes-træbelserne på, at aktivere nogle af dem, som har fået en oplevelse af golfspillet gennem spillet med vores medlemmer. Det gav des-værre et meget pauvert resultat.
Som man vil kunne forstå af beskri-velsen af nogle af de tiltag, vi hav-de gang i i 2015, er det ikke på grund af, at klubbens ledelse lå på den lade side, at vi ikke fik nok nye medlemmer.
Vi er selvfølgelig gået i tænkeboks for at komme op med nye og bedre tiltag til hvervning, samt en

yderligere aktivering af de allerede kendte tiltag.Det er i gang i skrivende stund. 
Måske kom vi lidt for sent i gang sidst år, men vi kommer garanteret ikke for sent i gang til sæsonen 2016. Der er allerede sat hverve-aktiviteter og uddannelsesaktivite-ter i gang i forbindelse med Simula-toren i Sillebroen, hvor nye med-lemmer for 2016 er under uddan-nelse. Det arbejde fortsætter vinte-ren igennem og vi håber, at resul-taterne viser sig i løbet af foråret og forsommeren.
Til slut tak for 2015 og velkommen til 2016, hvor vi i udvalget vil opfor-
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Snart går vi ind i en ny sæson, så det er lige tid til refleksion over sæsonen 2015.
Vi startede op med 2 dages Påske-Camp i bidende kulde, men da vi har nogle dygtige og opfindsomme trænere, var det heldigvis muligt at trække ned i kælderen og selv ”bygge” minigolfbaner.
Juniortræningen er aldrig kedelig, så udfordringerne består i meget forskelligt, man kan slå efter som borde, kasser, golfbags og mange andre ting. 
Golfbowling er noget helt for sig! Det er klart, at golfen bliver leget ind i vores unge spillere, men tag endelig ikke fejl, for at ramme små objekter på drivingrange eller put-tinggreen kræver præcision og meget øvelse. Det er altid en stor fornøjelse at se, hvad Carina og Cetti finder på. 
Sommerferien bød også på to dages camp med intensiv træning og spil på både Nordbanen for juni-orerne uden bagmærke og på 18-hullers banen for dem med bag-mærke. Dejlige dage i super vejr. Efterårsferien bød også på et par dage med skarp træning for alle juniorer.
Gennem hele sæsonen har vi afholdt turneringer på Nordbanen, så vi efterhånden har en god flok, der har ret meget styr på golfkøl-lerne. Det er dejligt at se.
Juniorerne med bagmærke har spillet lokale matcher men har også været ude på andre baner 
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nogle enkelte gange, og det er jo altid en fornøjelse at prøve noget nyt.
I løbet af sæsonen her 3 juniorer opnået at få deres bagmærke og enkelt er nu parat til at deltage i lidt større turneringer. 
i har da også set nogle gode resul-tater for juniorerne, da både Line Vestergaard Dahl og Alexander Meltinis har været på podiet i loka-le turneringer i FGK. Alexander har spillet U19 Junior Distrikts Turne-ring og endte som en samlet nr. 4 i distriktet, hvilket betød 4 dages SuperCup i efterårsferien i Jylland. 
I den kommende sæson håber jeg på, at vi kan få samlet et hold til både Mini Tour i distriktet og at vi kan sende vores små juniorer ud på nogle venskabsturneringer. Vi har enkelte juniorer med så lavt hcp, at de kan deltage i JDT, så dem skal vi også have afsted. 
Ud over det ser jeg frem til en god og givende sæson 2016 med en masse glade juniorer, der vil nyde den spændende træning med Carina og Cetti og selvfølgelig håbe på, at vi kan tiltrække lidt flere børn og unge, så vi kan få oparbej-det en fantastisk juniorafdeling i FGK.

Med venlig hilsenMette Meltinis



Leif Schunck
En god kommunikation kan blandt andet udvikles i et samarbejde. Det kan gøres simpelt, ved at gennem-føre videre udbredelse af informa-tioner, man har set på de midler, vi anvender. 
Invitationer og meddelelser om turneringer eller andre emner som sættes på ”Reklamesøjlen”, og hvor der ofte er ønske eller krav om tilmeldinger eller anden form for konkret reaktion fra medlem-merne, har behov for hjælp til at blive udbredt. Mange siger, de ikke ser, at der har været opslag. 
Hjælp med at fortælle dem det. 
Det samme princip opfordrer vi til i forhold til den elektroniske op-slagstavle, nyhedsbrevet, særlige opslag på indgangsdøren, debat-forum, samt informationer fra facebook.
Det er nok muligt, at ikke alle medlemmer ser alle de opslag og informationer, som bliver fremlagt, men hvis de, som ser dem videre-bringer informationerne og hen-viser til kilderne, så er vi nået langt.
På den tekniske side har vi haft nogle opgaver at løse i 2015.
Vores elektroniske informations-tavle har givet en del problemer, men nu har vi fået opdateret software og fået en it kyndig som ansvarlig for både den og hjemmesiden. 
Der er tale om Hans Jørgen Bennedsen, som er indtrådt

I året 2015 har udvalget atter haft fokus på at udvikle information og kommunikation i klubben.
Som vi ofte har kunnet slå fast, er kommunikation en svær ting. Det både når det drejer sig om udbre-delse af informationer fra ledelse og udvalg til klubbens medlemmer, eller når indsatsen har drejet sig om at få medlemmernes reaktio-ner.
Dette både når der har været tale om forslag fra ledelsen eller opfor-dringer til medlemmerne om at komme med forslag og nye ideer, og kommentarer til de beslutnin-ger, som bliver lagt frem m.v.
Af og til kan man ikke lade være med at tænke på, hvor mange fantastiske ideer, løsningsforslag, m.v. som smutter rundt blandt alle klubbens kreative medlemmer uden at de kommer frem og blive nyttiggjort.
Det er synd. Kan vi gøre noget ved det? Selvfølgelig.
En af klubbens værdier er Kommu-nikation. Det er det, fordi vi er en del mennesker i klubben, som tror på, at en åben og fordringsfri kom-munikation om emner af betydning for klubben er vigtig for udviklin-gen og driften af klubben.
Kommunikationen skal naturlig-visses i samspil med de andre af klubbens værdier, nemlig ansvarlighed, fleksibilitet, og gensidig respekt.

som nyt og meget vigtigt med-lem af både kommunikations-udvalget og Hverveudvalget.
I indeværende sæson har vi også fået omlagt størstedelen af hjem-mesiden, med de problemer det selvfølgelig har givet undervejs.
I skrivende stund er det ved at være på plads, og Hans Jørgen er ved at lægge den sidste hånd på arbejdet, så blandt andet de refe-rater fra bestyrelsesmøder og udvalgenes møder, som ikke har været på plads nu kommer det. 
Fremover vil disse blive præsen-teret hurtigt efter at udvalgene har leveret dem til Hans Jørgen.
Problemerne omkring hjemme-sidens samspil med iPads mv, er ligeledes ved at være på plads.
Vi har haft nogle medlemsmøder i løbet af året, og kan konstatere, at fremmødet til disse stadig kan forbedres.
Det arbejder vi selvfølgelig videre med, da vi har en grundlæggende tro på, at face to face kommunika-tion er vigtig.
Det er erfaringen fra i år, at møder med et konkret emne i stil med mødet hvor Majken informerede om sammenhængen mellem kost og energi samt resultaterne på banen, trækker flere medlemmer end åbne møder med frie emner. Vi vil i det kommenende år arbej-de videre på det, og her opfordre til, at man kommer med forslag til emner og måske endda personer, 
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Leif Schunck
som kunne være interessante at dyrke.
Selvom debatforum på hjemmesi-den af mange opleves som lidt be-sværligt, er der da heldigvis nogle, som kommer med kommentarer og forslag i dette forum. Bliv ved med det.
Vi skal også nok fokusere på at udvikle kommunikationen på dette medie og søge at give hurtige og relevante svar og kommentarer til indlæg.
Kommunikationsudvalget har selvfølgelig ansvar for at udvikle og modernisere kommunikationen i klubben, og det vil vi fortsat kon-centrere os om. 
Vi vil også gerne opfordre med-lemmerne til at forstå, at kom-munikation mindst er tosidig.
Vi vil derfor gerne opfordre til, at man prøver at komme med forslag, input, bemærkninger og kommen-

tarer med mindst samme inten-sitet og måske lidt mere end i 2015.

Tak for året 2015 og vel mødt til mange givtige kommunikations-situationer i 2016.

Leif SchunckKommunikationsudvalget
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Jesper Parkhøi har deltaget i kursus i golfregler for videregående, et kursus som løb over 2 weekender fordelt på forår/efterår. Jesper bestod i flot stil, og er klar til det næste forløb som er uddannel-se til klubdommer.
I 2016 håber vi at flere vil være interesseret i undervisningsafter, og vi er altid åbne for at finde en aften til at diskutere regelspørgs-mål.

Med venlig hilsen Anders KjeldsenFormand for regeludvalget

Amatør- og Ordensudvalget behandler sager om karantæne, suspension, eksklusion og indskrænkning af medlemmernes rettigheder. Endvidere behandles forhold vedrørende anvendelse af amatør-, ordens- og udelukkelses-bestemmelser, overtrædelse af reglementer og lignende og usportslig eller usømmelig adfærd.
Ordens og amatørudvalget har i 2015 ikke haft sager til behandling.

Regeludvalget har i årets haft en enkelt undervisning med regions-golferne. 
Det var en yderst informativ aften med masser af spørgsmål fra de fremmødte deltagere, og forhå-bentlig har det hjulpet dem i deres matcher i årets løb
Vi har også traditionen tro været dommere ved klubmesterskaberne i slagspil, og heldigvis var vejret bedre med os i år modsat til sidste år.
Derudover har vi hjulpet junior udvalget med spørgsmål til brug i undervisningen, således at junio-rerne forhåbentlig er bedre rustet til spillet på den store bane.
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Efter en fin sæson fik vi to store hovedbrud. For det første skulle Golfakademiet flyttes (da butikken Normal skulle ind i de lokaler vi havde til rådig-hed). 
Der var nogen tvivl om hvor vi kun-ne være, men det endte med at vi måtte ofre udslagsmåtterne og fik et fint lokale ved siden af to restau-ranter (Beef House og Kebab House). 
Det fine ved det lokale er at vi har eget toilet og nem adgang til fadøl, sodavand, sandwich og andre af livets goder. 
Lokalet er blevet fint og fungerer godt med vinkelopstilling så spiller-ne kan følge lidt med på begge skærme. 
Den anden store udfordring var at udstyret (som I måske husker, at vi købte MEGET billigt) var at softwaren skulle opdateres og samtidig skulle computerne forny-es for at kunne afvikle den nye software. 
Men turde vi binde and med det, og satse endnu flere penge på at få den nyeste teknologi? 
Der var forskellige modeller på bordet, men vi endte med en mel-lemløsning. 
Grunden til dette var, at vi spurgte alle medlemmer der havde spillet det første år hvor mange penge de forventede at spille for i 2016. 

Golf er jo en fuldstændig tåbelig sport og alligevel så fascinerende og forførende. At voksne mennesker kan finde på at gøre det INDENDØRS som i et avanceret computerspil er måske endnu mere skørt. Ikke desto mindre er det bare super sjovt. Man skal tage det for hvad det er og det er KLART bedre at få spillet nogle runder end slet ikke at røre sit udstyr i seks måne-der om året hvilket jo desværre er virkeligheden for en del af os sol-skinsgolfere. 
2015 var et år hvor der skete ting og sager i Simulatorregi. 
Allerede tidligt på året forsøgte vi os for første gang med at uddanne nye golfere i Sillebroen med det formål at de hurtigere kunne kom-me på græs. Det blev ganske vellykket med en stor indsats af bl.a. Henrik Helt og Esben Engsted. 
Det første kvartal forsøgte vi efter bedste evne at stimulere interes-sen for at spille golf – overfor nye potentielle medlemmer og for klubbens medllemmer. 
Sillebroen er bare interessant og hvis ikke borgerne kommer til golfklubben så må golfklubben komme til borgerne. 
På de største dage er der 24.000 mennesker igennem Shoppingcen-teret, så der er gode muligheder for et godt udstillingsvindue. 

Der var faktisk rigtig god opbakning og ”moralsk tilsagn” om at mange ville smide over 1500 kr. – det gav os mod til at foretage den nødven-dige opgradering og resultatet blev rigtig godt. 
Vi oplever at flere hold er begyndt at spille fast 2-4 gange pr. måned og der hygges gevaldigt. 
Nu håber vi så blot på tre ting. 
For det FØRSTE har vi brug for et par frivillige yderligere der kunne tænke sig at give et nap. Vi mang-ler især folk der vil hjælpe fredag til søndag. 
For det ANDET har vi et stort ønske om at rigtig mange FGK’er kommer ned og prøver det et par gange og bliver positivt overrasket…Det er ikke som at gå en rigtig bane men det er både sjovere og hygge-ligere og minder mere om golf end hvis du ligger hjemme på sofaen. 
For det TREDJE håber vi at vi de næste måneder kan rekruttere en masse nye medlemmer. 
Vi får mange gode snakke og har planer om at påbegynde start-forløb så snart vi har fulde hold. 
Der skal lyde en stor tak til dem der hjalp med at flytte og til de mange faste vagter der bruger op mod fire timer om ugen på at Fange, Fastholde og Fremtidssikre medlemmer. 

Ole Stids-Jønsby
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Der produkter vi har som ”sponsoraftaler” er blandt andet:
• Erhvervsmedlemskab - Erhvervsmedlemskab, 10 stk. greenfee billetter og markedsføring
• Erhvervs Guldkort- 4 spillerettigheder (ikke medlemskab), der frit kan anvendes af firmaets ansatte for både golfere og begyndere (Nordbanen). Herudover giver det ret til gratis begynderforløb for de ansatte og deres familier.
• Hulsponsorat- Flag på green, Skilt på teested, Logo på scorekort, Sponsorskilt, 370 cm. Beachflag ved teested ved klubturneringer og 10 greenfee billetter.
• Reklame på buggy- På front, på sider eller hele bilen pakket ind i folie.
• Reklame på starterhusSkilt på en side af huset, Sponsorskilt, 10 greenfee billetter.
• Annoncer i Baneguiden- Udleveres til 4000 spillere i løbet af året.
• Annoncer i klubblad- ¼ til hel side. Bladet udgives 4-6 gange årligt.

Sponsorudvalget har i 2015 bestået af John Gothjelpsen, Lasse Bording Eskildsen, Jørgen Bundgaard og Michael Tøgersen.Fra 2016 har vi fået yderligere 1 medlem, Claus Møller Christensen og yderligere er vi lovet hjælp fra Jan Ole Andersen.Vi glæder os til denne styrkelse, og de resultater den ekstra beman-ding kan give.
Når det er sagt, så må vi erkende, at det er svært at finde nye samar-bejdspartnere, selv om navnet ”Sponsor” jo egentlig dækker over et samarbejde, hvor vi bl.a. sælger reklame i form af skiltning, flag og markedsføring via hjemmeside og klubblad med mere. Vores samarbejdspartnere lægger ikke bare penge i klubkassen, de får også en masse for pengene (se bl.a. næste kolonne), så derfor kære medlemmer, HUSK at bruge vores sponsorer, når I skal købe ind, uanset om det er varer eller ydelser.
Budgettet for 2015 var en samlet sponsorindtægt på kr. 427.350,- og årsresultatet blev i alt kr. 484.415,-Samtidig var sponsorudgifterne budgetteret til kr. 71.000,- og reali-seret med kr. 92.531,-.Alt i alt et resultat der er 35.534,-bedre end budgettet.
Hvis du sidder med idéer til nye samarbejdspartnere eller selv er interesseret i at markedsføre dit firma, så kontakt sekretariatet for en snak om hvilke muligheder der er.
Michael TøgersenSponsorudvalget
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På spillerfronten er der to ting værd at nævne. 
Nicolai Oxenbøll har desværre valgt at forlade klubben efter en række gode år og præstationer. Vi har været glade for både Oxen og hans mor – de har på bedste vis ladet sig integrere i klubben og blevet FGK’ere… VI ønsker held og lykke fremover. 
Patrick er flyttet til Århus og træ-ner nu i Silkeborg. Men han spiller også i 2016 for FGK hvilket vi er glade for. 
Hvis I oplever at I ser drengene lidt mindre er det nok fordi en del af dem er begyndt at studere i Kø-benhavn, men bare rolig – de skal nok være i topform når sæsonen starter. 
Vi er havnet i en spændende pulje uden klare forhåndsfavoritter, så alt kan ske. 
Efter sommerferien tog Ulrik over som sportsudvalgsformand, men et hårdt arbejdspres gjorde at han måtte trække sig igen, så vi er glade for at Johnny Gaardsøe har tage handsken op og kridtet sko-ene til den nye sæson. 
Det er vores håb at vi kan tiltrække en masse nye juniorer og i løbet af nogle år få skabt endnu et stærkt kuld junior FGK’ere. 
Sidst men ikke mindst er det værd at nævne at vi i 2016 sæsonen atter får et elite damehold….
Ole

2015 blev et lidt underligt år for Sportsudvalget. Efter lidt turbulens i starten af året endte Rikke Tøgersen og under-tegnede med at dele hvervet som sportsudvalg. Primært for at hjæl-pe drengene og klubben og få ta-get hånd om de praktiske ting der skulle gøres. 
På træningslejren havde vi for-nøjelse af at have ca. ti medlem-mer med der ikke er en del af Eliten truppen. Det var en god tur og klart med til at bygge broer. Man får lidt re-spekt for deres indsats når de først træner intensivt i 4 timer – sluger lidt frokost og går en 5 timers run-de, hvorefter mange tog direkte hjem i fitness. Der er en pris der skal betales hvis man vil være god! 
Broer eer også bygget mellem eli-ten og regionsgolferne da der blev afholdt to ”Clinics”. Her fik man f.eks. set hvordan slagene kan slås og man fik mulighed for lidt in-struktion. 
Det var gode arrangementer som blev sluttet af med en ny turnering som godt kunne gå hen og blive en tradition. 
Rent sportsligt var det et år på det jævne, hvor vi over en bred kam holdt status quo. 
Med lidt held i sprøjten kunne 1. holdet have kommet i opryknings-spil, men ærligt så er vi nok hvor vi skal være p.t. 

Elite holdene 2016
1. HoldetHoldkaptajn Anthony O’NeillEsben Sonne EngstedJacob Skovgaard SørensenMark E. KarlsenMathias Follmann BachMorten BrøndumNicolai Cetti EngstrømOliver Ytte AndersenPatrick O’NeillVaugn Skjold Jensen
2. HoldetHoldkaptajn Mads MogensenAlexander MeltinisJohnny GaardsøeMads MogensenMark Stids-JønsbyMorten MadsenRené Ginger Mortensen
Damehold – Nyt fra 2016Holdkaptajn Ulla ToropainenUlla ToropainenNinna HarderLine MelholtLene BaiCarina VagnerAnne Mette Mungsfeldt
Danmarksturneringen
Vi spiller i år vores kampe i weekenden den,23. April24. April i Frederikssund28. Maj29. Maj i Frederikssund13. August i Frederikssund14. August
KOM OG STØT VORES SPILLERE, OG SE FANTASTISK GOLF!

SID
E 27



Nedenstående en oversigt over turneringer i 2015

Vi vil her benytte lejligheden til at takke vore sponsorer for de flotte præmier ved vore turneringer. Der skal også lyde en tak til de med-lemmer, der i løbet af året har hjulpet turneringsudvalget.
For 2016 forventer vi at afholde 7 turneringer og klubmesterskaber i slag- og hulspil, og håber at der bliver en bedre tilslutning. Det vil endvidere være et krav at præmie-vindere skal have EGA handicap.
Ib Skovgaard Sørensen                                                                                         Formand for turneringsudvalget 

Turneringsudvalget har som opga-ve at tilrettelægge og gennemføre samtlige  Frederikssund Golfklubs klubturneringer. Somme tider med hjælp af medlemmer uden for udvalget.
De øvrige udvalg i klubben som arrangerer turneringer, samt Damedagen og Herredagen sender deres ønsker om turneringer til turneringsudvalget, som derefter sammensætter ønskerne til en turneringskalender for hele sæsonen. 
Turneringskalenderen bliver op-hængt i klubhuset og den kan hele sæsonen ses på klubbens hjemme-side, hvor den bliver revideret efter behov.
Vi har i 2015 haft 7 dage med klubturneringer og 4 dage med klubmesterskaberne.
Vi har haft 2 turneringer som ikke havde nok deltagere og som derfor desværre blev aflyst (KJÆRGÅRDEN AUTO – en hverdag og Dansk Revision Frederikssund –invitationsturneringen)
Der blev kåret klubmestre i Dame og Herre række, i Midage dame og herre række,  i Senior herre række samt i Veteran dame og herre række.  
Referater fra turneringerne har været bragt i tidligere numre af Klubbladet og resultaterne kan ses i Golfbox.

Ib Skovgaard Sørensen

Turneringsnavn Dato Antal deltagere
HOME åbningsturnering 11.april 85 spillere
Proshoppens forårsturnering 1. maj 83 spillere
HIDSIG GOLFER 2. - 3. maj 16 spillere
Pinseturnering 24. maj 24 par
CARLSBERGs flagturnering 4. juli 80 spillere
BODUM sommerturnering 30. august 106 spillere
NORDEA andeturnering 3. oktober 67 spillere
Klubmesterskaber slagspil 8.-9. august 42 spillere
Klubmesterskaber hulspil 26.-27. septemb. 24 spillere
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Realiseret 2014T. Kr.

4.835574441475171
6.496

-1.376-904-2.272-345-99-200-5.196
1.300

5-423-418
882

-216-341-228-90-2-10-887
-5

Resultatopgørelse

IndtægterKontingenter og indskudGreenfee indtægterSponsorindtægterØvebolde og bagskabe m.v.Offentlige tilskud
Indtægter i alt 
UdgifterAdministrationBygningers driftBanens driftUdvalgSponsorudgifterTrænerUdgifter i alt
Resultat før renter og afskrivninger
Finansielle posterFinansielle indtægterFinansielle udgifterFinansielle poster ialt
Resultat før afskrivninger
AfskrivningerMaskiner og inventarBygningerBaneanlægTunnel og vejeTab på debitorer, konstateretTab på debitorer, hensatAfskrivninger i alt
Driftsresultat

Realiseret 2015Kr.

4.555.637572.014484.415456.223148.383
6.216.673

-1.342.613-840.029-2.407.906-351.074-92.530-182.500-5.216.652
1.000.021

2.220-378.798-376.598
623.443

-210.408-338.796-230.472-89.808-750869.559
-246.116

Budget 2015T. Kr.

4.69557142746075
6.228

-1.292-832-2.473-433-71-183-5.284
944

0-375-375
569

-179-338-234-9000-841
-272

ÅRSREGNSKAB 2015 - DRIFT

SID
E 29



AKTIVER

AnlægsaktiverMaterielle anlægsaktiverGrunde og bygninger
BaneanlægSaldo 1. januar 2015TilgangAfskrivning
Tunnel og vejeSaldo 1. januar 2015TilgangAfskrivning
BygningerSaldo 1. januar 2015TilgangAfskrivning
Maskiner og inventarSaldo 1. januar 2015TilgangAfskrivning

Materielle anlægsaktiviteter i alt
Finansielle aktiviteter i alt
OmsætningsaktiverTilgodehavenderTilgodehavende kontingenterHensat til imødegåelse af tabForudbetalte omkostninger vedrørende 2016Andre tilgodehavenderTilgodehavende momsTilgodehavender i alt
Likvide beholdningerOmsætningsaktiver i altAktiver ialt

ÅRSREGNSKAB 2015 - BALANCE
31.12.14Kr.

5.065

1.776

9.475

532
16.848

31

1.490-17300421.545
1.0052.55019.429

31.12.15Kr.

5.065.206128.349-230.4724.963.083
1.776.2070-89.8081.686.399
9.474.6830-338.7969.135.887

531.478111.120-210.408432.190
16.217.559

31.210

1.555.174-7.49034.10620.00051.4671.653.257
811.9422.465.19918.713.967
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ÅRSREGNSKAB 2015 - BALANCE
PASSIVER

EgenkapitalOverført resultat pr. 1. januarRegulering af andele til kursværdi, korrektion primoÅrets resultat

GolfandeleRegulering af andele til kursværdi, korrektion primoGolfandele 31. decemberEgenkapital i alt
GældSpar Nord Bank, erhvervslånAndel af langfristet gæld, der forfalder inden for 1. årLangfristede gældsforpligtelser i alt
KreditinstitutterDiverse kreditorerForudfaktureret kontingentFeriepengeforpligtelserSkyldige lønafhængige omkostningerKortfristede gældsforpligtelser i alt
Gæld i alt
Passiver i alt

31.12.15Kr.

7.542.0140-246.1167.295.898
4.695.00004.695.00011.990.898

4.578.537-662.7923.963.537
662.792205.2211.657.744137.433144.1342.759.532

6.723.069
18.713.967

31.12.14Kr.

2.8524.695-57.542
9.390-4.6954.69512.237

5.194-6154.579
6153021.51598832.613

7.192
19.429
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Årets resultat
Afskrivninger, anlægsaktiver
Kursregulering, værdipapirer
Reguleringer

Ændringer i tilgodehavender
Ændring i kortfristet gæld
Pengestrømme fra driftsaktivitet

Nettotilgang af materielle anlægsaktiviteter m.v.
Ændring i langfristet gæld
Ændringer i likvider

Likvider primo
Likvider ultimo

2015T. Kr.

-246
869

0
623

-108
194
709

-239
-663
-193

1.005
-812

0
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Resultatopgørelse

IndtægterKontingenter og indskudGreenfee indtægterSponsorindtægterØvebolde og bagskabe m.v.Offentlige tilskud
Indtægter i alt 
UdgifterAdministrationBygningers driftBanens driftUdvalgSponsorudgifterTrænerUdgifter i alt
Resultat før renter og afskrivninger
Finansielle posterFinansielle indtægterFinansielle udgifterFinansielle poster ialt
Resultat før afskrivninger
AfskrivningerMaskiner og inventarBygningerBaneanlægTunnel og vejeTab på debitorer, konstateretTab på debitorer, hensatAfskrivninger i alt
Driftsresultat

Realiseret 2015T. Kr.

4.556572484456148
6.217

-1.343-840-2.408-351-93-183-5.217
1.000

2-379-377
623.443

-210.408-338.796-230.472-89.808-750-869.559
-246.116

Budget 2016Kr.

4.512.560589.165312.750424.310125.000
5.963.785

-1.297.223-823.542-2.599.253-299.476-55.625-182.504-5.257.623
706.162

0-327.586-327.586
378.576

-161.124-338.796-230.472-89.80800820.200
-441.624
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Forslag om tilladelse til at medbrin-ge hund på banen, når følgende betingelser opfyldes:
• Hunden skal føres i snor
• Hunden må ikke forsinke spillet
• Hundens efterladenskaber opsamles af ejer 
Til orientering er golfklubber som Helsingør, Holbæk, Hornbæk, Hedeland, Hillerød og Odsherred samt 65 % af Danmarks øvrige golfklubber positive for hunde på golfbanen, og det er godkendt i deres vedtægter at hunde må medbringes på banen.
Jeg er sikker på at med lidt mere rummelighed for medlemmer med hunde vil klubben få flere medlem-mer.
Med venlig hilsen Annette TramGolfmedlem 46-2913
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Vedtægtsændringer

____________________________§6 Udmeldelse.Nuværende tekst”Udmeldelse eller ændring af med-lemskategori til et billigere med-lemskab, skal ske skriftligt med mindst 2 måneders varsel til en 1. januar”
Ændres til”Udmeldelse eller ændring af med-lemskategori til et billigere med-lemskab, skal ske skriftligt, senest den 30. september til en 1. januar”
BegrundelseVi lægger budget for det kommen-de år i løbet af oktober måned, hvor vi ikke ved hvor mange med-lemmer vi har pr. 1. januar, hvilket ikke er økonomisk forsvarligt. Derfor ændres fristen til 30. sep-tember, så vi har det rigtige ud-gangspunkt for budgetlægning

Værdifastsættelse af andele

Bestyrelsen skal i henhold til ved-tægternes §4, hvert år indstille værdi ansættelsen af klubbens  andele. Bestyrelsen foreslår at den tidligere fastsatte værdi på kr. 5.000,00 fastholdes.



2015 var allerede fra begyndelsen et år, hvor vi skulle have stor fokus på omkostninger, fordi vi var nødt til at budgettere med et underskud i regnskabet på kr. 272.342,- efter afskrivninger. Budgettet viste også, at vi likviditetsmæssigt, ville have et underskud efter afdrag på klubhuset, hvilket ville betyde at vore likvide reserver ville blive formindsket.
Vi har over året fulgt regnskabstallene nøje, og som vanligt, har vi siden udgangen af august ugentligt fulgt op på status, så vi ikke risikerede et dårligere regnskab. 
Sammen med vores mange udvalg har vi sparet hvor vi kunne, og derfor er regnskabsresultatet lidt bedre end budgettet. 
Stor tak til alle for forståelsen og for samarbejdet.
Vi havde fra årets start håbet på at vi igen kunne tiltrække så mange nye golfinteresserede, at vi kunne få mindst samme tilgang som afgang, hvilket for både os og de fleste klubber svarer til ca. 10% af medlemsskaren, men på grund af flere aspekter, fik vi væsentligt færre nye i vores begynderforløb, så vi endte med en netto afgang.
I skrivende stund kigger vi på en omlægning af vores lån i klubhuset, der som tidligere skrevet, skal færdigbetales med udgangen i 2019, med ekstraordinære kr. 1.848.615,-. En omlægning vil sikre at vi ikke ender i en situation, hvor vi ikke kan betale det sidste afdrag, så en omlægning allerede nu sker for at sikre klubben, samtidig med at vi får mulighed for at investere lidt mere i vores dejlige bane, så dens kvalitet højnes til glæde for både medlemmer og greenfee spillere.

SID
E 35



INDTÆGTERResultatet for indtægter er kr. 68.506,60 dårligere end budgetteret 
Medlemsindtægter har været lavere end forventet, hvilket skyldes at vi har fået færre begyndere i gang med golfsporten, at vi følte os presset til at lade begyndere spille gratis helt frem til 1.1.2016, som nogle af vores nærmeste konkurrenter gjorde, og at vi ikke fik den tilgang af nye A9 og B9 medlemskaber som vi havde forventet.Derimod kunne vi med glæde konstatere, at vores tilskud fra Frederikssund Kommune, til aktiviteter for de unge op til og med 24 år, i 2015 blev højere end forventet.
UDGIFTER
Banens driftPå trods af et meget hårdt presset banepersonel, er det endnu engang lykkedes Karl og hans medarbejdere, at spare på omkostningerne, hvorved baneudvalget bidrager positivt til et forbedret resultat med kr. 64.719,-.
Bygningernes driftBygningsudvalgets budget rammer stort set budgettet, hvorimod restaurant og proshop, på grund af reparationer af vores udstyr, kommer ud med et resultat der er 11.373,- dårligere end budget.
UdvalgeneDe resterende udvalg har til sammen bidraget til et forbedret resultat med i alt kr. 117.923,-.Sponsorudvalget, Kommunikationsudvalget, Sportsudvalget, Turneringsudvalget, Juniorudvalget, Handicapudvalget og Regeludvalget bidraget tilsammen med i alt kr. 154.861,-, via besparelser.Begynderudvalget, Simulatorudvalget og Hverveudvalget bidrager med et underskud på i alt  kr. 36.938,-, hvilket dels skyldes forsinket start for simulatorerne grundet lokaleflytning og samtidig opgradering af udstyret. 
AdministrationenAdministrationen kommer ud af året med et resultat der er kr. 44.484,- dårligere end budgettet, hvilket skyldes hensættelse af feriepenge i henhold til lovgivningen.
Afskrivningerne er kr. 28.512,- større end budgetteret, hvilker skyldes afskrivninger på investeringer ultimo 2014, efter budgetlægning, og investeringer i 2015.
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Opkrævning pr. kvartal----Opkrævning årligt pr. 1.1---Opkrævning pr. kvartal-

Opkrævning årligt pr. 1.4-

Opkræves årligt pr. 1.4------
Opkræves ved udlevering-

Opkræves ved udlevering-Opkræves ved køb-

Opkræves ved køb-
Opkræves årligt pr. 1.1

Ved indmeldelseVed køb

KONTINGENTERSeniormedlemskabHverdagsmedlemskabUngseniormedlemskabSU medlemskabJuniormedlemskabB9 medlemskabB9 + øveområderA9 medlemskabA9 + øveområderLokalmedlemskab 1. årLokalmedlemskab 2. år
Obligatoriske øvebolde- Senior, ungsenior og SU medlemskaber- Juniormedlemskaber
BAGSKABE OG GARAGEROverskabUnderskabUnderskab med ELJuniorskabGarageplads til scooter, ELGarageplads til buggy, benzinGarageplads til buggy, EL
Gebyr for nøgle, juniorGebyr for nøgle til andreGebyret refunderes ikke,nøglen skal returneres ved opsigelse af skab.
UDLEJNING AF BUGGY- Medlemmer- Gæster- 10 turs kort- Årskort, 1.2 til 30.11
GREENFEE- Greenfee 19+ år, max. Pris, hverdag- Greenfee, 19+ år, max. Pris weekend og helligdage
SGO ORDNINGKan tilkøbes af Senior, ungsenior & SU medlemmer
INDSKUDBEGYNDERMEDLEMSKAB, 3 MDR.

1.815,001.515,001.180,00625,00300,001.995,002.790,00995,001.790,001.000,001.500,00

380,00220,00

440,00510,001.150,00270,001.150,00950,001.600,00
100,00200,00

200,00250,001.500,002.500,00

250,00350,00
900,00

995,00995,00
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TURNERING

HOME ÅbningsturneringDanmarksturneringen – KOM OG STØT

Ø Golf for seniorer 2016ForårsturneringHidsig GolferHidsig GolferPinseturneringBestyrelsens turnering (NY)Danmarksturneringen – KOM OG STØT

Udfordringsturnering – Damer / HerreSillebro CupSankt Hans Turnering

Carlsberg Flagturnering

Danmarksturneringen – KOM OG STØTSponsorturnering (Invitationsturnering)Bodum Sommerturnering

Klubmesterskaber i SlagspilKlubmesterskaber i SlagspilKlubmesterskaber i HulspilKlubmesterskaber i Hulspil

Andeturnering

Juleturnering 4 jern/putter

DATO

APRIL9.24.
MAJ2.5.7.8.152229
JUNI4.19.23.
JULI3.
AUGUST13.19.21.
SEPTEMBER10.11.17.18
OKTOBER1.
NOVEMBER27.

TURNERINGSFORM

StablefordSlagspil

StablefordA/B Slagspil, C/D StablefordHulspilHulspilGreensomeFornøjelsesturnering Slagspil

HulspilStableford

Slagspil

SlagspilStablefordA Slagspil, B/C/D Stableford

SlagspilSlagspilHulspilHulspil

Stableford

Stableford
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Grænsen for regulering ved spil af 9 huller sænkes fra 18,5 til 11,5. Der kan dog kun reguleres for én 9 huls runde pr. dag, og allerede på første tee skal der bestemmes hvilke 9 huller der skal tælle.

EGA har i denne revision der er gældende for 2016-2019, foretaget flere tekniske ændringer og med mulighed for nationale tilpasninger.

DGU har efterfølgende ændret EGA systemet på de punkter hvor nationale forhold giver mening.
EGA øger muligt EGA handicap fra 36 til 54.
DGU bibeholder EGA handicap, og ikke EGA handicap benævnes nu Klubhandicap.
Antal tilladte EDS runder forøges fra 2 til 3 om ugen.

Mulighed for regulering i perioden 1.11 til 30.4 selv om der er indført oplæg.

Ny beregningsmetode for CBA ved turneringer
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Frederikssund GolfklubSkovnæsvej 93630 JægersprisTelefon 4731 0877


