
 
 
 
 
 
Frederikssund Golfklub 
Turneringsudvalget 
 
Mødereferat  
 

Møde: 20-03-2019 – bestyrelseslokalet FGK 

Til stede: Jørren Kjær (JK), Lars Gredsted (LAG), Pia Parkhøj (PP) 

Fraværende: Louise Hare (LH) 

Næste møde: Torsdag 25-04-2019 kl. 19:00 – bestyrelseslokalet FGK 

Kopi til: Hjemmesiden 
 
 
1. Gennemgang af referat fra sidste møde 
 

- Ingen kommentarer. 
 

2. Information fra formanden 
 

- LAG havde fulgt op fra sidste møde med udsendelse til alle medlemmer der deltog i 
turneringerne i 2018 – med henblik på at hverve nye medlemmer til udvalget. 

Det gav udover de to positive tilbagemeldinger, fra Sally Charnley som hjælper på enkelte 
turneringer og fra Tina Kaaber som medlem af Turneringsudvalget, også positive 
tilbagemeldinger fra Steen Jørgensen, Preben Cramer, Michael Christoffersen og Henning 
Winther. 

Alle ovennævnte var derfor inviteret til TU mødet for at vi kunne give dem en bred orientering 
om arbejdet. 

Der blev lagt vægt på at man kan deltage som hjælper uden at være permanent medlem af 
udvalget. 

Bemandingsplan for Turneringer 2019 rundsendes efter mødet så hver enkelt kan påføre de 
dage hvor de kan deltage. 

 

3. Information fra bestyrelsen 
 

- JK informerede fra seneste bestyrelsesmøder 
 

4. Turneringskalender 2019 
 

4.a Afholdte turneringer:   

 Ingen bemærkninger 

  

4.b Kommende turneringer: 

 HOME Åbningsturnering (6.April 2019) 

 LAG bliver turneringsleder på denne turnering – Louise Hare har givet tilsagn om at 
være assistent og desuden har LAG fået tilsagn fra Henning Winther om at bistå 



turneringsledelsen på dagen. 

Michael Christoffersen gav tilsagn om at hjælpe på dage som en slags oplæring. 

 LAG har haft møde med Lars Wilkens – Home og alle aftaler er på plads. 

 LAG har lavet endelig aftale med Frank – 3 stk højtbelagt smørebrød til 90,- kr men det 
blev desværre for sent idet 13 medlemmer nåede at tilmelde sig inden aftalen var på 
plads og prisen var rettet i GolfBox. Det har givet lidt ekstra administration og skal 
undgås i fremtiden.  

  

 Proshoppens Forårsturnering – Hidsiggolfer (17,18 og 19. Maj 2019) 

 JK bliver turneringsleder på denne turnering – hjælpere aftales senere når der er overblik 
over de nye kræfter i TU. 

 LAG har opdateret turneringen i GolfBox – tilmeldingsstart 29.03.2019 - slut 13.05.2019 

 LAG har talt med Carina og Proshoppen er fortsat er sponsor for denne turnering. 

Endelige aftaler skal laves af Turneringslederen. 

 LAG har medaljerne til Hidsiggolfer 2019 – øvrige præmier til Hidsiggolfer skal indkøbes. 

  

 Carlsberg Flagturnering (2. Juni 2019) 

 PP bliver turneringsleder på denne turnering – hjælpere aftales senere når der er 
overblik over de nye kræfter i TU. 

 Der er en del arbejde med Lables, Flag og Scorekort – LAG har aftalt at der er hjælp at 
hente i sekretariatet – tilmeldingsslut i GolfBox skal indrettes herefter. 

 LAG har talt med Jørgen Bundgaard med hensyn til kontakt til Carlsberg for indkøb af 
præmier m.m. Det er ingen betingelse at vi køber præmier hos Carlsberg – vi drøfter 
detaljerne på næste møde.  

 LAG har opdateret turneringen i GolfBox – tilmeldingsstart 08.04.2019 – slut 27.05.2019 

  

 Planen for resten af sommeren og efteråret blev udsat til næste møde. 

  
 
8. Næste møde 
 

- Torsdag 24.04.2019 kl 19.00 i bestyrelseslokalet FGK 
 
9. Eventuelt 
 

- FGK er blevet spurgt om vi vil være vært for en ParaGolf Turnering 13. juli 2019, bestyrelsen 
har sagt ja til dette – nærmere oplysninger følger. LAG indhenter oplysninger hos Jørgen 
Bundgaard om TU’s involvering af hensyn til planlægningen. 

- LAG sørger for indkøb af medaljer til Klubmesterskaber 2019 og Hidsiggolfer 2019  
 
 
 
 
Lars Gredsted 
Formand for Turneringsudvalget 


