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Referat fra bestyrelsesmøde 
Tirsdag, den 19. marts 2019, kl. 17.30 
 
Deltagere    
 Michael Tøgersen (MT) 
 Niels Erlandsen (NE)  
 Peter Kirketerp (PK)  AFBUD 
 Peter Basse (PB) AFBUD 
 Jeanne Neumann (JN)   
 Inger M.  Stubbergaard (IS)  
 Jørren Kjær (JK)  
 Christian Brangstrup (CB) 
 Leif Schunck (LS) 
 Jørgen Bundgaard  (JPB) 
 
 
Dagsorden      
     

1. Regnskab  for perioden 1.1 til 28.2.2019 
JB gennemgik regnskabet for perioden. Regnskabet viser et resultat, der er pænt bedre end budgettet, men 
som tidligere er der tale om periodeforskydninger. Vi følger løbende omkostningerne. 
 

2. Orientering fra formand og udvalg  
Formand & udvalg 

a. Formand 
i. Der evalueredes på generalforsamlingen, som gik forholdsvis hurtig og med ganske få 

kommentarer. 
ii. Der blev kort talt om det forestående udvalgsformandsmøde d. 21/3. 

iii. Det er aftalt, at Freja, vores bedste damespiller, er blevet en del af eliten, herunder træning 
mm. 

iv. Klubben har ansøgt om diverse tilskud hos DGI/DIF, Nordea Fonden, Tryg Fonden og 
Frederikssund Kommune til ting som hvervning af nye medlemmer, golfsæt til udlån, 
flytning af opmagasineringsplads ved hul 11/8 mm. 

 
b. Udvalg 

- Baneudvalg 
Der er aftalt nyt baneudvalgsmøde torsdag den 28. marts, hvor udvalget drøfter tiltag for de 
sidste 9 huller, hvorefter der fremlægges en endelig plan til videre behandling. 
Philip Fischer (PF) (Greenkeeper) havde til bestyrelsesmødet udarbejdet et oplæg med 
udgangspunkt i baneudvalgets drøftelser omkring nyt klippemønster som et forsøg gældende 
for 2019. PF havde skitseret ændringerne som eksempel på hul 1,2,4,5,7 og 8 samt lavet en 
begrundelse for forslaget. 
Bestyrelsen drøftede oplægget, der er lavet ud fra en betragtning om at lave en bane, der er 
visuelt mere spændende, end den bane vi har i dag, uden at det går ud over spilleglæden. Det 
blev besluttet at sende det videre til endelig beslutning i baneudvalget med bestyrelsens 
opbakning til gennemførelse. 
 
Bestyrelsens godkendte PFs ønske om at deltage på anden del at lederuddannelsen i vinteren 
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2019/20. 1. del er taget i vinteren 2018/19. 
 

- Begynderudvalg 
CB orienterede om, at der var afholdt opstartsmøde i udvalget, og at alle opgaver er fordelt, 
samt at man er klar til sæsonens opgaver. 
Nordbanen blokeres fra kl. 16.00 hver onsdag, til brug for onsdagsbegynderne. 
 

- Bygningsudvalg 
Preben Pedersen og Henrik Helt har renoveret skrænten bag ved klubhuset, så der nu er støbt 
og opsat nyt rækværk; flot arbejde. Tusind tak. 
 

- Frivilligudvalg 
Frivillighedsudvalget holdt infomøde torsdag den 14/3, hvor mange frivillige deltog. 
Udvalget arbejder blandt andet på forbedring af vorers stier samt flytning af større træer fra 
den lille lysning ved hul 18 og ud til hul 14/3 og hul 2. 
 

- Hverveudvalg 
Hverveudvalget har som tidligere orienteret indgået et strategisk samarbejde med Dansk Golf 
Union om større fokus på tiltrækning af nye medlemmer. Der har været afholdt møde i 
styregruppen (DGU, Jørren Kjær og Jørgen Bundgaard), hvor årets kampagner blev endelig 
fastlagt. 
Vi afholder følgende aktiviteter i 1. halvår 2019: 

a. introduktionsmøder for interesserede den 10. april (Ansvarlig JB) 
b. Golfens Dag Åbent Hus den 29. april (Ansvarlig JK) 
c. introduktionsmøder for interesserede den 9. maj (Ansvarlig JB) 
d. Sillebroen Åbent Hus (Sillebroen markedsfører) den 26. maj 
e. introduktionsmøder for interesserede den 13. juni (Ansvarlig JB) 
f. Eventuelt Golfens Generationsdag den 7. juli (besluttes endeligt senere) 

  
Herudover arbejdes der med et samarbejde med ejendomsmæglere i kommunen om 
markedsføring over for tilflyttere. Der igangsættes et projekt i samarbejde med 
Diabetesforeningen under temaet ”Golf og diabetes”. 
 
Vi er klar over, at vi skal have tiltrukket flere medlemmer til FGK, end vi har kunnet de senere 
år. Det kan kun ske ved et fælles samarbejde mellem hverveudvalget og vores nuværende 
medlemmer. Det er et fælles klubprojekt, der skal være med til at sikre klubbens fremtid. 
 

- Juniorudvalg 
NE orientertede om, at der afholdes opstartsmøde i juniorudvalget den 31.3. (2. påskedag). 
Den 22. april afholdes der Short Game turnering på Nordbanen for ALLE klubbens medlemmer. 
Se mere i Golfbox og tilmeld dig. 
DGU har ændret på aldersgrupperingen for JDT turnerinmger, så alderen nu går op til 24 år, 
hvilket giver mulighed for, at flere fra FGK kan deltage i disse turneringe. 
  

- Kommunikationsudvalg 
Kommunikationsudvalget søger stadig en ny formand, så har du kvalifikationer ud i Wordpres 
og dertil hørende tilføjelsesprogrammer m.m. hører vi rigtig gerne fra dig. 
De fleste af udvalgets almindelige opgaver udføres af sekretariatet, så det er mere 
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kommunikation via medlemsmøder og egentlig it web support. 
 

- Sponsorudvalg 
Sponsorudvalget arbejder ihærdigt på tiltrækning af nye sponsorer, og det går fremad, om end 
noget trægt. 

 

- Sportsudvalg 

Sportsudvalget er klar til sæsonen, og træningen er allerede i fuld gang. 

JK arbejder på polo klubtrøjer til regionsgolfen, men disse kan også købes af klubbens 

medlemmer. 

   

- Turneringsudvalg 

Der er HOME åbningsturnering lørdag den 6. april. 

3. Sekretariatet 
a. Årsmøde i DGU – hvad er der på programmet 

MT orienterede om det kommende årsmøde i Dansk Golf Union, fredag/lørdag d. 22-23/3, hvor MT 
og JB deltager. 
 

b. Eventuelt 

CB udarbejder nyhedsbrev til begynderne inden sæsonstart i begynderudvalget. 


