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Referat fra bestyrelsesmøde 
Mandag, den 13. november 2017, kl. 17.30 
Deltagere    
 Michael Tøgersen (MT) 
 Leif Schunck (LS)  
 Henrik Helt (HH)  
 Peter Basse (PB) Afbud  
 Peter Kirketerp (PK)  
 Jeanne Neumann (JN)   
 Inger M.  Stubbergaard (IS)  
 Niels Erlandsen (NE) Afbud 
 Christian Hammerkvist (CH)  
 Jørren Kjær (JK)  
 Jørgen Bundgaard  (JPB) 
 
Dagsorden      
     

1. Regnskab 1.1 – 31.10 og årsrevision  
JB gennemgik regnskabet for perioden frem til 31.10 og forventningerne til årsregnskabet, der begge viser, at 
resultatet for året burde blive bedre end budgetteret. 
 

2. Budget 2018 
JB gennemgik det første budgetudkast for 2018. Budgettet gennemgås endeligt på bestyrelsesmødet den 11. 
december, hvor det forventes, at alle udvalg er gennemgået og justeret. 
 

3. Orientering fra formand og udvalg  
Formand & udvalg 

a. Formand 
MT orienterede om klubbens erhvervsnetværk, som er kommet godt fra start. Fra 1. januar er vi 32 
medlemmer, og resultatet for klubben i 2018 er et pænt positivt tilskud til driften. 
 
Klubbens Blog på hjemmesiden fungerer ikke optimalt, så enten skal vi endnu engang se, om vi kan 
finde et andet system til det og ellers nedlægge det og henvise til en lukket facebook gruppe. 
 
Vores kloaksag er næsten afsluttet (se info på hjemmesiden). Nu er vi tilsluttet det offentlige 
kloaksysatem, og som det umiddelbart ser ud, kommer vi ud af det med kun en lille omkostning. 
 
Generalforsamlingen 2018 er fastsat til tirsdag den 13. marts kl. 19.00. 
 
 

b. Udvalg 
- Baneudvalg 

JB/PB orienterede om banestatus og forventningerne til vinterperioden. 
Der tages propper på fairway; begyndes den 14.11. 
Så vidt det er muligt repareres/ændres fairwaybunkeren i venstre side på hul 10. ved træerne, 
så den urimelige og ødelagte forhøjning bag bunker ændres og flades lidt ud. 
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- Begynderudvalg 
CH orienterede om det afsluttende begyndermøde, hvor der fra de fremmødte (18) 
begyndere, havde været bred enighed om, at det havde været et godt forløb, der er en god 
atmosfære i klubben, og de var blevet taget rigtig godt imod. 
De var dog også enige om, at der var en alt for uensartet information fra faddere, 
begynderudvalgsmedlemmer og fra sekretariatet, og at dette burde ensrettes mere. 
  

- Bygningsudvalg 
Simulatorrummet bagerst i bagladen skrider sikkert fremad. 
 

- Frivillighedsudvalg 
IMS orienterede om plantningen af buske bag ved greenen på hul 17, der hvor der tidligere var 
anlagt rosenbed. 
I vinterperioden klipper et hold af frivillige buskadset ved hul 18 og 1 et par meter ind. 
Af de ca. 300 træer, der blev plantet i 2016/17, er der ca. 20 træer, der trænger til udskiftning. 
Dette forsøges lavet i vinterperioden. 
NA undersøger tilbud på beskæring af vores popler mod 17. fairway. 
 

- Hverveudvalg 
Der er arbejdes på en Hvem-Hvad-Hvor plan for 2018. 
Der er lavet et oplæg med 23 nye punkter.  
 

- Juniorudvalg   
Juniorerne er kommet godt i gang med vintertræningen i Sillebroen. 
Der afholdes stor JDT turnering på 18 huls banen søndag den 19. november. 
 

- Kommunikationsudvalg 
Der afholdes banemøde onsdag den 15. november. 
 

- Turneringsudvalg 

JK deltager gerne i turneringsudvalget. 

Damedagen vil gerne lave en åben damedagsturnering i 2018. 

4. Sekretariatet 
a. Damvad rapporten (Bilag 1) 

JB udleverede en kopi af Damvad rapporten til alle. Rapporten kigger på golfens indflydelse på det 
omkringliggende samfund og sætter værdi på. 
 

b. Golf Gavner 2018 
DGU søsætter i 2018 en kampagne under mottoet ”Golf Gavner”, blandt andet med information fra 
Damvad rapporten. 
 

c. Andre sportsklubber for børn 
Hans Jørgen Bennedsen / Jytte Rudolph har kigget på andre sportsgrene for juniorer i Frederikssund 
Kommune, og her viser det sig, at golf er en af de billigste sportsgrene for de unge. 
 

5. Eventuelt 

Ingen punkter 
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Bilag 1 

Damvad Rapporten 

Damvad Rapporten er en analyse, der er udført i juni 2017, med en masse spændende data på golfsporten set i 

forhold til sundhed. 

Hovedkonklusionen er, 

- 4% af den aktive befolkning er aktive med golfsporten 

- Golfsporten er en af de største seniorsportsgrene i Danmark, og hver 20. over 60 år spiller golf 

- Kun 50% af golfspillerne over 60 år dyrker anden sport ved siden af golf, og golfsportens betydning for en 

aktiv livsstil har dermed større og større betydning jo ældre golfspilleren er 

- Golfspillere er i gennemsnit medlem af den samme klub i 9 år. 

- Golfsporten er en maget sociual sport, 92% af spillerne har deltaget i minimum en klubaktivitet 

- Golfsporten tiltrækker udøvere fra både unge og ældre, men også fra alle samfundslag 

- Golfsporten er en af de sportsgrene hvor der bruges flest timer om ugen 

- Aktive golfspillere lever i gennemsnit 7 år længere  og har lavere risiko for færtidspension, de har mindre 

kontakt til praktiserende læger og hvis de er over 45 år falder risikoen for psykiske ambulante hospitalsbesøg. 

- Derudover reduceres risikoen for en lang række livsstilssygdomme, som blandt andet iskæmisk 

hjertesygdom, brystkræft og type-2 diabetes. 

Rapporten i helhed udleveres på mødet. 
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Bilag 2 

Golf Gavner 

DGU markedsfører i 2018 golfsporten under sloganet ”Golf Gavner” 

En gennemsnitlig golfklub: 

- Minimum 320 sygedage spares årligt 

- 4,2 sygedage spares årligt pr. person 

- Kr. 47.000,- spares pr. person golfklubben forhindrer i at føle sig ensom 

- 3 millioner kr. bruger den gennemsnitlige golfklubs medlemmer om året på tøj, sko og udstyr 
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Bilag 3 

Andre sportsgrene for børn 

FGK – Hans Jørgen Bennedsen har undersøgt hvad andre sportsgrene koster for juniorer, og den viser at golfsporten 

hører til blandt de billigste.- 

 

 


