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Referat fra bestyrelsesmøde 
Tirsdag, den 15. oktober 2019, kl. 17.30 
 
Deltagere    
 Michael Tøgersen (MT) 
 Niels Erlandsen (NE) Afbud 
 Peter Kirketerp (PK)  
 Peter Basse (PB) Afbud  
 Jeanne Neumann (JN)   
 Inger M.  Stubbergaard (IS)  
 Jørren Kjær (JK)  
 Christian Brangstrup (CB) 
 Leif Schunck (LS) Afbud 
 Jørgen Bundgaard  (JPB) 
 
Dagsorden      
     

1. Regnskab 1.1. til 30.9. samt budgetforecast for året 
JB gennemgik regnskabet for perioden 1.1. til 30.9. med forecast for resten af regnskabsåret. 
Forecast for året viser et resultat, der er bedre end budgettet, hvilket dels skyldes en positiv afvigelse på de 
samlede indtægter og ikke mindst udvalgenes fokus på omkostninger, hvilket har betydet besparelser for de 
fleste udvalg. 
  

2. Budget 2020-2021 
I forbindelse med optagelse af lån kr. 1.500.000 til restfinansiering af klubhuslånet kr. 1.825.000 har vi skullet 
udarbejde budgetter for både 2020 og 2021, og selv om budgetter jo altid er forventninger baseret på trends 
fra tidligere år sammenholdt med forventningerne til de kommende år, så er vi af den opfattelse at de 
budgetter, vi har udarbejdet, er baseret på realistiske forventninger til de 2 regnskabsår. 
 
Budgettet for 2020 viser et positivt resultat før afskrivninger på kr. 559.000,- og for 2021 på kr. 495.000,-. 
I de to resultater er der ikke medregnet nyinvesteringer i eksempelvis maskiner til banepleje eller udskiftning 
af andet udstyr, hvilket kan komme på tale. Dette vil give et mindre resultat på grund af forøgede 
leasingomkostninger, med mindre vi bruger vores kommende likviditet til disse investeringer. 
 
I 2020 skal der afdrages i alt kr. 113.000 på det nye lån og i 2021 i alt kr. 120.000. Vores årlige ydelser 
reduceres fra 2020 fra kr. 1.000.000 til kr. 250.000. 
 

3. Orientering fra formand og udvalg  
Formand & udvalg 

a. Formand 
     -      Vores arrangement, Caddie on Tour, er aflyst pga. manglende interesse. 13 var tilmeldt. 40 var           
            den kritisk grænse. 
 

- Vi følger op på TV2´s ”Danmartk planter træer”, så vi kan se, om vi kan få tildelt de mellem 
500-1.000 træer, som vi i givet fald selv skal plante. Det vil blive et gigantisk frivilligt projekt, 
men sikken bane vi kunne få. 
 

- Slotsparkens Friskole har sat golf på skoleskemaet, så Carina har pludselig fået travlt. Vi håber, 
der er et par stykker af eleverne, der får mod på at blive medlemmer. 
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- KIK´erne i klubben har afholdt deres respektive afslutningsturneringer. Tak for jeres store og 
værdifulde arbejde i sæsonen. 
 

- Der vil blive lagt ”snack” ud til musene i laderne. 
 

- Bestyrelsesmøderne i 2020 afholdes fortsat tirsdage kl. 17.30 med forudgående 
øk.udvalgsmøde kl. 16.30, og det vil være på følgende datoer: 21/1, 18/2, 17/3, 14/4, 12/5, 
9/6, 18/8, 15/9, 20/10, 17/11 og 8/12. 
 

- Der afholdes møde for udvalgsformænd mm. d. 18/3, ugen efter gf. 
 

- Indstillingen til turneringsudvalgsformanden er følgende: 21/6: Bestyrelsesturnering, 4/9: 
Sponsorturnering, 26/9: Udvalgsturnering for frivillige. 
 

b. Udvalg 
- Baneudvalg 

JB orienterede om forventningerne til bemanding i greenkeeperstaben i 2020. 
Anlægsarbejdet på de nye siloer ved hul 12 er godt i gang, og Porsdal forventer dem klar til 
leveringsoverdragelse omkring 1. november. Herefter skal de stå 3-4 uger, inden de må tages i 
brug, og hvis vejret tillader det, skal greenkeeperne i denne periode i gang med vendeplads og 
tilkørselsforhold, så alt er klar til ibrugtagning til sæsonen 2020. 
 

- Begynderudvalg 
CB orienterede om afslutningsturneringen for begynderudvalget (Bagmærketurneringen), hvor 
46 deltog. 
Der er og har hele året været en god dynamik og en rigtig god stemning i udvalget med masser 
af nye glade golfere. 
Begynderforløbet har fungeret godt, og mange nye er kommet igennem med golfkørekort og 
som nye medlemmer. Der er stadig en del tilbage, som er begyndt så sent på året, at de ikke 
har kunnet nå at blive færdige i år, og de fortsætter i 2020. 
 

- Bygningsudvalg 
JB kunne fortælle, at Henrik Helt arbejder på tegning og budget på de to nye tordenvejrs 
sheltere, som vi håber på at kunne opsætte i 2020. 
 

- Frivilligudvalg 
IMS har igen været i gang med diverse oprydningsopgaver rundt på banen, og der er planlagt 
beskæring af poplerne ved hul 18 i løbet af den kommende måned. Dette arbejde står Preben 
S. Pedersen og Niels Roed for. 
 

- Handicapudvalg 
(JB) Reviderede betingelser for 2020. Da den store ændring i handicapreglerne er flyttet fra 
2020 til 2021, grundet R&As forsinkelse af det færdige regelsæt, har DGU valgt at indføre 
mindre ændringer til det nuværende regelsæt. 
 
Helt konkret betyder det at lade nuværende EGA system være gældende i 2020 med disse 
tilpasninger: 
   - § 3.6.1c ændres således: 
      DK-begrænsningen mod at spille 9-hullers runder ophæves for gruppe 2 (hcp 4,5 til 11,4) 
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   - § 3.8.4 ændres således: 
      EGA begrænsningen mod at aflevere EDS runder ophæves for gruppe 1 (dog skal der spilles  
      18 huller)  
 

- Hverveudvalg 
Jørren Kjær, der midlertidigt har fungeret som formand for Hverveudvalget, ønsker stadig, at  
der findes en afløser til posten. Bestyrelsen søger derfor en ildsjæl, der har tid og lyst til at 
være formand for et af klubbens vigtigste udvalg, og som i samarbejde med udvalgets 
medlemmer og tilknyttede hjælpere kan stå for hvervearbejdet. De fleste opgaver ligger i 
perioden 1.4. til 30.6. 
 

- Juniorudvalg 
FGK har fået nye Danmarksmestre i form af vores dygtige juniorer (U25), der vandt titlen på 
Skærbæk Mølle Golfklub i Ølgod. Stort tillykke til vores Danmarksmestre og hele 
juniorafdelingen.   
 

- Kommunikationsudvalg 
Arbejdet med årsmagasinet 2020 er så småt gået i gang, og JB indkalder materiale til bladet 
ultimo november. 
 

- Klub 37+ 
Flex-A medlemmer / Klub 37+ 
JB forespurgte på vegne af Poul Laulund til bestyrelsens holdning til deltagelse og eventuel pris 
for Flex-A medlemmers deltagelse i Klub37+. 
Bestyrelsen drøftede både for og imod og besluttede, at Flex-A medlemmer ikke kan deltage i 
Klub37+. Begrundelsen er, at prisen på kun kr. 995,- for medlemskab (ingen rettigheder til spil 
på nogen baner uden betaling af fuld greenfee) ikke hænger sammen med tilbuddet om gratis 
træning og turneringer set i forhold til vores andre medlemskategorier. 
 

- Regeludvalg 
JB orienterede om, at udvalget indstillede Peter Jeppesen til udvalgsmedlem og uddannelse til 
regel dommer. 
 

- Sportsudvalg 
Det af JB udsendte budget er tiltrådt, dog med et ønske om, at der kan købes 2 stk. poloer 
med klublogo og eventuelt yderligere tryk til hver 1. holds spiller, mod en lille egenbetaling. 
Bestyrelsen tiltrådte dette. 
  
JK orienterede om årsmødet i Regionsgolf Øst, hvor JK havde stillet forslag om, at man spillede 
i 4 bolde, frem for nu hvor der spilles i 2 bolde, for at nedbringe antallet af banelukninger. 
Forslaget blev ikke vedtaget. (40% for) 
 
JK havde ligeledes stillet forslag om, at det var et krav, at alle stillede op i poloer med klublogo, 
hvilket, flere syntes, var en god idé, men også her faldt forslaget. 
 
Generelt blev alle forslag stillet af klubberne nedstemt og kun mindre ændringer fra 
bestyrelsen godkendt. 
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- Turneringsudvalg 
Ib Skovgaard har midlertidigt overtaget posten som formand for udvalget fra Lars Gredsted, 
som af personlige grunde har trukket sig.  
 
JN overtager posten som bestyrelsens repræsentant i udvalget efter JK. 
 

4. Sekretariatet 
Generalforsamlingen 2020 er fastsat til tirsdag den 10. marts kl. 19.00. 
På valg er Formand Michael Tøgersen, Peter Basse, Jørren Kjær og Jeanne Neumann. 
 

5. Eventuelt 
Klubbens julefrokost for personale afholdes lørdag den 14. december kl. 14.00 i Restaurant Egelunden. 
Klubbens medlemmer opfordres til at deltage. 


