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Referat fra bestyrelsesmøde 
Tirsdag, den 20. august 2019, kl. 17.30 
 
Deltagere    
 Michael Tøgersen (MT) 
 Niels Erlandsen (NE)  
 Peter Kirketerp (PK)  
 Peter Basse (PB)  
 Jeanne Neumann (JN) Afbud  
 Inger M.  Stubbergaard (IS)  
 Jørren Kjær (JK)  
 Christian Brangstrup (CB) 
 Leif Schunck (LS) 
 Jørgen Bundgaard  (JPB) 
 
Dagsorden      
     

1. Regnskab  for perioden 1.1 til 31.7.2019 
JB gennemgik regnskabet, der på nuværende tidspunkt viser et resultat, der er væsentligt bedre end 
budgetteret. En del af årsagen til det væsentligt bedre resultat er dog, at en del af omkostningerne er forskudt 
i forhold til budgetperioden, hvorfor det reelle resultat er tættere på det budgetterede. 
 

2. Orientering fra formand og udvalg  
Formand & udvalg 

a. Formand 
MT orienterede om de indledende forhandlinger omkring låneoptagelse til betaling af restgælden på 
klubhuslånet på godt kr. 1.800.000,-, der forfalder til betaling pr. 31.12.2019. 
   
Sillebro Cup er nært forestående og er et vigtigt arrangement ift. samarbejdet med vores 
hovedsponsor. Aktueælt er der 49 tilmeldte, og vi skal gerne være lidt flere. Peugeot har giver en 
2008´er for Hole in One på hul 18. 
 
MT gennemgik overordnet de 4 ”Golfspilleren i Centrum” rapporter, som var vedhæftet indkaldelsen 
til bestyrelsesmødet. Rapporterne er resultatet af den medlemsundersøgelse (1/3 af vores 
medlemmer), der er gennemført i juli måned. Det blev besluttet at afvente næste undersøgelse, der 
finder sted ultimo september, igen med 1/3 af vores medlemmer, og så derefter drøfte hvilke 
punkter vi skal sætte fokus på inden næste sæson. 
 
På fredag den 23. tager Erhvervsnetværket fat på efterårets møderække, og netværket vokser, om 
end langsomt, så vi nu er 27 deltagere, der flittigt møder op, næsten hver gang. 
 
MT foreslog, at klubbens julefrokost for personalet afholdes den 13. december i Restaurant 
Egelunden. Klubbens medlemmer inviteres til at deltage, mod betaling. 
 
Årets udvalgsturnering for de frivillige afholdes lørdag den 14. september. Invitation udsendes primo 
uge 35.  
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b. Udvalg 
- Baneudvalg 

PB orienterede om banens status, herunder de mindre ændringer til klipning af semirough, 
primært på hul 1 i højre side op til den store sten. 
 
Rigtig mange af vores gæster roser i år banens fairways og ikke mindst vores greens, samtidig 
med, at de synes, at banen er blevet løftet visuelt i forhold til tidligere år, hvilket bl.a. skyldes, 
at højrough står flot og afgrænser hullerne på en måde, der indrammer hullet. 
Højrough betyder samtidig, at det kan være svært at finde bolden, hvis man slår et ”meget” 
skævt slag, men semirough er derimod klippet så langt ud (10-12 meter som standard) på hver 
side af fairway, at det ikke så tit burde komme i spil.  
 
Der har været en del drøftelser omkring områder på banen, hvor der er bare pletter eller 
decideret ødelagte jordområder, og hvorvidt disse skulle markeres med blå pæle/blå 
markeringer. Greenkeeperne og PB har været rundt på alle huller, og det er forholdsvis få 
steder, at dette er aktuelt, men disse områder kigges der på. Der er primært tale om de sidste 
50 meter mod green på hul 6, og mindre områder andre steder. 
 
På hul 8 er problematikken dog anderledes. Her er der tale om hele området fra tee til green, 
hvilket skyldes, at jordbundsforholdene gør, at græsset ikke får ordentligt fat, hvorfor der ikke 
kan klippes fairway det sidste stykke før green, og der kan ikke markeres med blå pæle (areal 
under reparation) og dermed lempelse, for der er ingen steder at tage lempelse. Vi vil i løbet af 
den kommende måned lægge yderligere græsfrø i området, og så vil der blive arbejdet med 
proptagning og vertikalskæring i løbet af tiden frem til næste sæsonstart, så vi forhåbentlig 
kan få gang i væksten i græsset. 
 
Mandag den 26. august vertikalskæres greens, men de efterbehandles allerede mandag og 
tirsdag med sand, nedmåtning, vanding og tromling, så vi forventer, at de allerede 
onsdag/torsdag er tilbage i høj kvalitet igen. 
 
På en golfbane skal der være en markering på teestederne af, hvor længden på hullet er målt 
fra. På vores bane er en del af disse markeringer med tiden forsvundet, så banen skal opmåles 
igen, og nye mærker skal lægges i jorden. Dette vil ske hen over efteråret. 
 
- Hul 10 (JB) 
Greenkeeperne har på opfordring kigget på forslag til ændringer på hul 10, og disse blev 
gennemgået med bestyrelsen, der godkendte projektet. Billeder af ændringerne er vedhæftet 
dette referat. 
 

- Begynderudvalg 
CB orienterede om status på Begynderudvalgets arbejde. 
Det har været en god sæson indtil nu med rigtig mange nye golfspillere, hvilket har betydet 
travlhed for hele udvalget, der tit om onsdagen har måttet indkalde ekstra hjælp.  
 
Specielt hjælpen til SweetDeal dagene gav stort ekstraarbejde for begynderudvalget, men det 
var en god oplevelse med masser af super positive tilkendegivelser fra deltagerne. 
 

- Bygningsudvalg 
JB fortalte, at der er indkøbt 2 tons knust asfalt til brug for reparation af huller i 
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asfaltbelægningen på vores tilkørselsveje og i området mellem den gamle buggygarage og 
greenkeeperbygningen. Vi har tidligere forsøgt os med beton, stenmel m.m. uden det store 
held. 
 

- Frivilligudvalg 
IMS har malet de hvide stolper på klubhuset, så de nu fremstår flotte hvide igen. 
Frivillighedsudvalget har også taget godt imod vores deltagere i det nye ”Golf & Diabetes”” 
hold, der over en periode på 2 måneder har kørt en introduktionsperiode for de 6 deltagere, 
og det har de gjort med så stor succes, at de 5 allerede er indmekldt i klubben i et almindeligt 
begynderforløb. 
 
Der er lagt mere stenmel på vores stier, så efterhånden er alle stier gode at gå på og flotte at 
se på. 

  
- Handicapudvalg 

JB orienterede om DGUs beslutning om at udskyde WHS systemet til 1.1.2021 i stedet for 
1.1.2020, da Royal & Ancient ikke er færdige med de endelige betingelser, hvilket igen ville 
betyde, at DGU meget sent på året ville få de endelige vilkår. 
Dette ville igen betyde, at klubberne ikke ville få tid til at orientere medlemmerne om de nye 
regler tidsnok til, at de kunne træde i kraft fra nytår. 
Nu afventer vi DGUs materiale og uddannelse af klubbernes handicapudvalg, og når det er på 
plads, kommer vi tilbage med en uddybende orientering og indkaldelse til medlemsmøder om 
de nye regler. Fortsæt dog endelig med at indlevere scorekort fra alle runder, så systemet har 
et godt datagrundlag, når handicap skal beregnes efter de nye regler i 2020.    
 

- Hverveudvalg 
JK fortalte om afviklingen af de 3 x Sweetdeal dage, med ”Introduktion til golf”, et forløb over 
2 dage, hvor deltagerne kom igennem både regler, træning og spil på banen. På de 
tilbagemeldinger vi har fået fra alle deltagerne, kan vi konstatere, at det har været en 
fantastisk succes, og selv om vi ”kun” har fået 7 nye medlemmer ud af de 64, der havde købt 
dealen, så er det et flot resultat, idet vi havde deltagere fra et område, der strækker sig langt 
uden for vores ”normale” hvervningsområde, ja selv en enkelt deltager fra Jylland, men 
forhåbentlig giver det også andre klubber nye medlemmer, og på den måde er vi med til at 
udbrede kendskabet til golfsporten som helhed. 
 
Mandag den 26. august har vi et evalueringsmøde med DGUs repræsentant over et forløb, 
hvor DGU stillede en konsulent frit til rådighed for klubben i 60 timer til hjælp til 
medlemsrekruttering.  
 

- Juniorudvalg 
NE kunne fortælle, at årets sommercamp ud over en masse aktiviteter i klubben, også 
omfattede en tur til Birkemose Golfklub, hvor gruppen overnattede i telte. 
 
Flere af vores juniorer deltager i år i klubmesterskaberne, men desværre falder datoen i 
Frederikssund sammen med flere arrangementer i DGU regi, hvorfor ikke alle kan være med. 
Udvalget henstiller til, at man næste år bruger de af DGU anbefalede datoer, så alle kan være 
med, da disse dage er friholdt fra andre arrangementer. 
   



Bestyrelsesmøde i 
Frederikssund Golfklub 

20. august 2019 
 

 

 

 

- Kommunikationsudvalg 
JB har arbejdet på et nyt Sponsorkatalog, som vi tager i brug fra nu. Hvis du har lyst til at 
markedsføre dine produkter over for klubbens mange medlemmer, så klik ind på hjemmesiden 
under organisation og punktet Sponsorer, og se kataloget under fanen ”Bliv sponsor i FGK”. Du 
kan også købe et sponsorat, der indeholder dit medlemskab i klubben. 
  
Vi har i flere år forsøgt at sælge ”Company Days” i FGK, og vi har da også fået en del flere 
gæster på besøg, men ikke de store Company Days. JB har derfor udarbejdet et specialkatalog, 
der fremover vil blive anvendt til salg af disse arrangementer. Kataloget indeholder både en 
vejledning og en gennemgang af de mange muligheder, vi kan tilbyde interesserede.  

 
- Regeludvalg 

Jesper Parkhøi har gennemgået klubbens turneringsbestemmelser og tilrettet disse til det nye 
regelsæt. Samtidig er regelsættet blevet gennemgået for uhensigtsmæssigheder i forhold til 
andre ændringer. Dette har resulteret i et nyt sæt, der sendes til Turneringsudvalget til videre 
bearbejdtning. 
 

- Sponsorudvalg 
Der er godt gang i salget at nye aftaler, og John Christiansen arbejder hårdt på at få 
genforhandlet alle de aftaler, der udløber pr. 31.12., så vi kan lægge et budget for 2020 på et 
godt grundlag. 
  

- Sportsudvalg 
Vores 1. hold rykker desværre ned i 4. division efter 2019. Klubbens omkostninger til eliten er 
hen over årene blevet justeret i forhold til, hvor vi lå i divisionerne, og derfor er 
omkostningerne begrænsede i forhold til de mange spillere, vi har, så vi fortsætter og glæder 
os over, at der er flere unge spillere, der er på vej opad, og dermed får vi nye mulige spillere i 
elitetruppen i de kommende år. Forventningerne til 2020 er selvfølgelig, at vi igen får et hold i 
3. division. 
 
Carina Vagner arbejder på at samle et kvindehold til danmarksturneringen, og det ser ud som 
om, det nu kan lade sig gøre. Et spændende tiltag. 
 
Der er et generelt ønske om, at vores elitespillere deltager mere aktivt i de arrangementer, der 
er i klubben i sæsonen 2020, herunder hjælp i forbindelse med arrangementer der skal være 
med til at skaffe nye medlemmer til klubben. Klubben gør meget for elitespillerne og ser det 
som en naturlig ting, at disse giver lidt tilbage ved at være synlige i klubben og give en hånd 
med, når der er behov. 
 
Vores regionshold har klaret dig rigtig godt i år. 6 hold gik videre til slutspillet, og 1 hold er 
videre til finalespillet. 
   

- Turneringsudvalg 
Turneringsudvalget mangler stadig både udvalgsmedlemmer og hjælpere til turneringerne. 
En mulig løsning kunne være at uddanne turneringsledere, som kunne tage en enkelt turnering 
i løbet af året, uden nødvendigvis at skulle være en del af udvalget. 
 

-  
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3. Sekretariatet 
a. Monobuggy arrangement 

På forespørgsel fra et medlem om et salgsarrangement for monobuggy golfvogn, drøftede 
bestyrelsen forespørgslen, og det blev besluttet, at JB undersøger via DGUs banekonsulenter, om 
belastningstal for banen ved brug af disse sammenholdt med eks. en buggy. 
Såfremt det viser sig, at disse ikke belaster banen mere end kørsel med buggy, så er der ingen 
problemer med, at afholde et arrangement, men viser det sig, at der er en større belastning ved brug 
af en monobuggy, så ønsker vi ikke at promovere yderligere indkøb af disse. 
 

4. Eventuelt 
a. IMS vedr. Bestyrelsesturneringen 

IMS udleverede arbejdsskemaer til bestyrelsesturneringen den 1. september, og en oversigt over 
”forhindringer” på banen på dagen. 
 

b. PK – Sponsortavler 
PK foreslog, at klubbens sponsortavler, der står på græsset ved parkeringspladsen mod drivingrange, 
flyttes til den grå murstensvæg over for klubhuset for at forøge sponsorernes synlighed. Dette blev 
vedtaget på mødet. 
 

c. Klargøring til DGI møde den 17. september 
Bestyrelsen drøftede det aftalte møæde og besluttede at udskyde det til et senere tidspunkt, da der 
p.t. er mange opgaver, der er tidskrævende, og fordi man derfor ikke forventer at kunne anvende 
resultatet af mødet på fornuftig vis på nuværende tidspunkt. 


