
 

 

 
Bestyrelsesmøde i 

Frederikssund Golfklub 
11. september 2017 

 
Dagsorden til bestyrelsesmøde 
Mandag, den 11. september 2017, kl. 17.30 
Deltagere    
 Michael Tøgersen (MT) 
 Leif Schunck (LS) Afbud 
 Henrik Helt (HH)  
 Peter Basse (PB)  
 Peter Kirketerp (PK) Afbud 
 Jeanne Neumann (JN)   
 Inger M.  Stubbergaard (IS)  
 Niels Erlandsen (NE)  
 Christian Hammerkvist (CH) 
 Jørren Kjær (JK)  
 Jørgen Bundgaard  (JPB) 
 
Dagsorden      
     

1. Regnskab 1.1 – 31.8,  
JB gennemgik regnskabet / budgetrevisionen for perioden og forventningerne til regnskabsåret, og det ser 
fornuftigt ud. Vi holder os lidt bedre end budgettet og fastholder løbende ekstra kontrol med udgifterne for 
resten af året. 
 

2. Orientering fra formand og udvalg  
Formand & udvalg 

a. Formand 
- Trænersituationen 

MT orienterede om forløbet af arbejdet med ændring af vores træner/proshop aftale, hvor 
den hurtigtarbejdende gruppe der var nedsat, allerede på det første møde bemyndigede MT 
og JB til at arbejde videre med undersøgelser. Vi talte med andre klubber om, hvordan deres 
løsning var strikket sammen. Vi havde møder med Carina og drøftelser med Peter Thomsen 
(DGA), og det blev forholdsmæssigt hurtigt klart, at hvis vi kunne få nogle af de ekstra ting med 
i en aftale med DGA uden at øge de samlede udgifter, så ville det være den bedste løsning 
Dette resulterede i tættere forhandlinger med DGA, hvilket til sidst faldt på plads med en 
aftale, som vi mener er den rigtige løsning for FGK. 
Den samlede bestyrelse godkendte den nye aftale med DGA, som allerede var tiltrådt af DGA. 
  

b. Udvalg 
- Baneudvalg 

PB orienterede om arbejdet med propoptagning og eftersåning, som forventes igangsat 
umiddelbart efter klubmesterskaberne i hulspil. 
 
De nye bunkers i venstre side af greenen på hul 6, og specielt den bagerste, har problemer i 
forbindelse med større regnmængder, idet der hurtigt opsamles vand i bunden af bunkers. 
Vores greenkeepere er opmærksomme på problemet og arbejder på at undersøge årssagen og 
en eventuel ændring af drænet. 
 
1.  september tiltrådte Kasper Rye Jensen, der er nyuddannet greenkeeper. Kasper indtræder i 
vores faste greenkeeperstab, og vi glæder os til et godt samarbejde. Tag godt imod Kasper når 
du møder ham på banen. 
 



 

 

- Begynderudvalg 
CH orienterede om opstarten af det nye 7-ugers begynderforløb, hvor der allerede er 13 med 
på holdet. De er kommet godt i gang, på trods af både regn og blæst. 
 
Begynderudvalget har konstitueret sig med Christian Brangstrup som ny formand. 
 

- Bygningsudvalg 
HH orienterede om status på opbygning af simulatorrummet i den ene ende af den store 
baglade. Alle hovedbjælker og væg ind mod bagskabene er på plads, og næste opgave er 
opsætning af og isolering af loft, som påbegyndes ultimo september. 
 
Det blev samtidig besluttet, at simulatorerne ikke flyttes fra vores lokale i Sillebroen 
Shoppingcenter før primo april 2018, da vi ikke mener, det vil være interessant at flytte dem 
midt i den tid, hvor de er mest aktive, og det er bl.a. af hensyn til juniorerne. Det eneste der 
kan gøre, at de flyttes tidligere, er hvis Sillebroen Shoppingcenter skal bruge lokalerne til andre 
aktiviteter. 
 
JB orienterede om status på vores sag med afledning af kloakvand. JB og PK havde den 7. 
september møde med Novafors (tidligere Frederikssund Forsyning), hvor der blev opmålt 
bygningsareal til brug for fastsættelse af tilslutningsafgift og fastsættelse af placering af 
skelbrønd. Skelbrønden placeres på jordstykket bag ved hækken ved det nuværende 
vandbehandlingsanlæg. 
Vi afventer p.t. den endelige pris fra Novafors for tilslutning til det kommunale kloaksystem, 
hvorefter den endelige beslutning tages. 
  

- Frivillighedsudvalg 
IMS fortalte, at en gruppe af frivillige havde påtaget sig opgaven med fjernelse af de gamle 
trapper ved det nuværende hul 1, og at de efterfølgende vil færdiggøre jorden op mod 
teestederne, så de kommer til at fremstå flot med græs. 

 
- Juniorudvalg   

NE fortalte, at juniorudvalget arbejdede på en ShortGame turnering på Nordbanen, hvor både 
juniorer og andre medlemmer kan være med. Mere om dette udsendes senere. 
 
De nye junior teesteder (sorte) bliver brugt godt, og juniorerne er glade for dem. 
 
Det blev besluttet at opkræve kontingent for juniorer uden bagmærke en gang årligt i stedet 
for 4 gange årligt, da omkostningerne til opkrævning i forhold til det lille kontingent er alt for 
høje. Opkrævningen sker 1.4. 
 

- Ordens- & Amatørudavalg 
Klubben har med stor sorg modtaget meddelelse om, at formanden for Ordens- og 
Amatørudvalget, Advokat Hans Peter Drisdal Hansen, er afgået ved døden, ved en 
drukneulykke på Bornholm søndag den 3. september. Hans Peter Drisdal Hansen har i sin tid i 
klubben været en stor hjælp for klubben både i forbindelse med kontrakter, spørgsmål til 
juridiske emner og som dirrigent ved klubbens generalforsamlinger. Æret være hans minde. 
 
Bestyrelsen arbejder på udpegning af ny formand. 
 

- Sportsudvalg 

På grund af arbejdsmæssige årsager, trækker Johnny Gaardsøe, formand for Sportsudvalget, 

sig fra posten ved generalforsamlingen 2018. Bestyrelsen arbejder på udpegning af ny 

formand. Mange tak for indsatsen. 

 

- Turneringsudvalg 

Formand for turneringsudvalget, Ib Skovgaard Sørensen, trækker sig som formand ved 

generalforsamlingen 2018, men forbliver som medlem af udvalget. Mange tak for indsatsen. 

 

Bestyrelsens arbejder på udpegning af ny formand. 

   



 

 

3. Sekretariatet 
I løbet af vinteren 2017/18 vil der som en konsekvens af den nye aftale med DGA ske en ændring af 
sekretariatet, idet vi som en del af aftalen flytter betjeningen af både gæster og medlemmer ind i Proshoppen, 
hvor vi dels hjælper med betjening i proshoppen og dels får hjælp af trænerne til modtagelse af gæster og 
medlemmer. 
 
Vi søger derfor medlemmer, der har tid og lyst til på faste dage/tidspunkter at hjælpe med bemanding af 
sekretariat/shop til følgende tider: 
Mandag : Bemandet af Kalle/Jørgen, yderligere hjælp modtages gerne 
Tirsdage : Bemandet af Jytte/Jørgen, yderligere hjælp modtages gerne 
Onsdage : Bemandet af Kalle/jørgen, yderligere hjælp modtages gerne 
Torsdag : Hjælp søges (hele tiden eller faste timer af dagen) Kl. 09.00-18.00 
Fredag : Hjælp søges (hele tiden eller faste timer af dagen) kl. 09.00-15.00 
Lørdag : Hjælp søges (hele tiden eller faste timer af dagen) kl. 09.00-15.00 
Søndag : Hjælp søges (hele tiden eller faste timer af dagen) kl. 09.00-15.00 
 

 
4. Eventuelt 

- Tee markeringer 2018+  

     Det blev besluttet at ændre teestedsmarkeringer fra Hvid/Gul/Blå/Rød og sort til længdemarkering, lige  

     som mange andre klubber har gjort det pr. 1. marts 2018. 
   De nye markeringer vil være 60 – 58 – 55 – 52 – 34. 

  

- Hulforløb 2018+ 

   Vi har tidligere på året orienteret om overvejelser om ændret hulforløb på 18 huls banen, og efter grundige  

   overvejelser og undersøgelser af fordele og ulemper, er det nu besluttet at holde medlemsmøde om  

   hulforløbet i løbet af efterår/vinter.  

 

   Ved en omlægning får  

   vi to 9-huls sløjfer,  

   men hvor standard  

   banen fast vil være de  

   18 huller.  

    

   Baggrunden for  

   ændringen er, at dette  

   giver mere fleksibilitet,  

   både ved mindre  

   turneringer, ved  

   behov for lukning af    

   dele af banen, ved  

   større banearbejder    

   og muligheden for salg  

   af 9 hullers greenfee. 

    

   Ændringen gør  

   samtidig, at vi får 2  

   sløjfer, der begge  

   slutter forholdsvis tæt  

   ved klubhuset, uden at     

   adgangen til første tee bliver væsentligt længere. 

   Vestsløjfen bliver de nuværende huller fra 5-13, og Østsløjfen bliver de nuværende huller fra 1-4 og 14-18. 

   Hulforløbet for 18 huller bliver:  hvid (billede) 1-9 / 1-9 og gul 1-9 / 10-18. 


