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Referat fra bestyrelsesmøde 
Tirsdag, den 10. december 2019, kl. 17.30 (ØK møde kl. 16.30) 
 
Deltagere    
 Michael Tøgersen (MT) 
 Niels Erlandsen (NE)  
 Peter Kirketerp (PK)  
 Peter Basse (PB)  
 Jeanne Neumann (JN)   
 Inger M.  Stubbergaard (IS)  
 Jørren Kjær (JK)  
 Christian Brangstrup (CB) 
 Leif Schunck (LS)  
 Jørgen Bundgaard  (JPB) 
 
Dagsorden      
     

1. Regnskab 1.1 til 30.11 samt budgetforecast for året 
JB gennemgik regnskab med forecast for året. Forecastet viser et resultat, der er bedre end budgetteret, 
hvilket dels skyldes lidt højere kontingentindtægter end budgetteret og et væsentlig flere indtægter fra 
sponsorudvalget, hvor også erhvervsnetværket ligger. Samtidig har stort set alle udvalg passet rigtig godt på 
omkostningerne, så også her er der fine besparelser. 
 

2. Orientering fra formand og udvalg  
Formand & udvalg 

a. Formand 
MT orienterede om låneoptagelse til restfinansiering af klubhuslånet, der forfalder med kr. 1.849.000 
d. 31.12. Vi har i 11. time fået et fornuftigt tilbud, som er ca. 4 % billigere end i dag, og 2,5 % bedre en 
det tilbud vi ellers havde fået, så det optager vi over 10 år. 
De træer, vi har ”lagt billet ind på” vi TV2, bliver ikke til noget. 
Tak til Jan Due og chef for at sponsere de nye afstandsmålere til driving range, som sættes op inden 
næste sæson. 
Der er som bekendt (åben) julefrokost i klubben d. 14. (12.) kl. 14. Håber at se en masse FGK´ere. Der 
er ca. 50 tilmeldte. Næsten hele bestyrelsen deltager. 
Der er ikke noget nyt om trænersituationen i forlængelse af Carinas overgang til Asserbo. DGA skal 
skaffe en ny, som vi skal godkende jf. samarbejdsaftalen.  
Dette influerer også på det til næste sæson tilmeldte damehold. Derfor skal vi have en tovholder på 
banen. Vedkommende behøver ikke selv være spiller på holdet. 
Der forventes afholdt 1-2 kurser i Golfbox i klubben i 1. kvartal, da vi har så mange emner, at vi kan 
holde det lokalt. 
Husk generalforsamling d. 10/3. 
Musegiften i bagrummet er fjernet. Det dur ikke, da vi skal af med musene, fordi de ødelægger vores 
bags. 
 

b. Udvalg 
- Baneudvalg 

(JB) Gæsplanterne har trukket saften ned i rødderne og er gået i det, vi kalder vinterhærdning. 
Det vil sige, at planterne ikke længereer modstandsdygtige overfor den trafik, der er. Specielt 
på greens hvor græsset er mest sårbart, kan dette føre til massive svampeangreb. 
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Vi har konstateret enkelte begyndende svampepletter, og da vi amtidig skal have dybdeluftet 
greens inden frosten for alvor sætter ind, har vi været nødsaget til at lukke for sommergreens 
fra den 3. december. Greenkeeperne har efterfølgende dybdeluftet greens. 
 
Greenkeperne er i gang med beskæring af de sidste bunkerkanter, så vi kan begynde sæsonen 
2020 med flotte nye kanter. Der arbejdes i øjeblikke med vinterplanerne, hvor specielt 2 
projekter fylder meget. Det første er etablering af vendeplads og tilkørsel til de nye materiale 
siloer ved hul 12. Det andet er sammenlægning af de 2 venstre fairway bunkers på hul 10 
umiddelbart efter den ombyggede bunker ved træerne. 
 

- Begynderudvalg 
CB anmodede bestyrelsen om en stillingtagen til kravene til begyndere, dels for at komme 
videre til mandagsturneringen og dels til godkendelse til stor bane. Baggrunden er, at vi 
indimellem presses på vores krav om 3 x 12 point til hver godkendelse. Begynderudvalget vil 
gerne holde fast i disse krav, så vi får uddannet vores nye golfspillere på en måde så de får en 
god oplevelse, når de kommer ud og skal spille efter godkendelse til stor bane. 
Bestyrelsen drøftede emnet og besluttede, at der skal være krav til nye spillere, men at det 
måtte være op til begynderudvalget at vurdere kravene, om end disse bør være lidt fleksible i 
forhold til spillerens historik og formåen. Man kan f.eks. forestille sig, at en spiller 
”forkramper”, når denne er til en form for eksamen. 
 

- Bygningsudvalg 
JB: Der etableres ny lynsikring på midtvejshuset (Heltens hus) snarest og inden næste sæson. 
 

- Frivilligudvalg 
Udvalget har den sidste måned flyttet 7 træer fra ”bålpladsen” og ud på banen. 
Lige nu er de i gang med beskæring af poplerne langs hul 17, der i mange år har skullet 
beskæres. Lige nu virker beskæringen meget voldsom, men den måde, de er beskåret på, 
betyder, at der i løbet af kort tid vil vokse en bred krone op fra hvert træ, der meget hurtigt 
giver en bedre dækning fra 17. herreteested og ind mod parkering og klubhus. 
 

- Hverveudvalg 
JB fremlagde planer for hverveaktiviteter i 2020. Dato for de enkelte aktiviteter blev vendt og 
fastsat, bortset fra 2 dages introduktionerne, hvor JK kommer tilbage med datoer. 
Der er nu fundet ansvarlige for alle aktiviteter, bortset fra ”Golf introduktion for vennerne”, 
hvor vi mangler en frivillig. JB fremlagde ønske om at benytte firmaet Funnel First til facebook 
salg af 2 dages introduktion til golf, og bestyrelsens godkendte dette. 
Den husstandsomdelste brochure vi har fået tilskud til fra DIF skal sendes ud senest ultimo 
januar, såfremt vi skal opretholde tilskuddet, hvilket er 1½ måned tidligere, end vi havde 
regnet med. JB forsøger at få dispensation til senere udsendelse, og hvis vi ikke får den, 
udsendes den ultimo januar. 
Der udsendes medio januar et blad til alle vores medlemmer, hvor vi beskriver hverveaktivite-
terne i 2020, samtidig med at vi beskriver de opgaver, vi mangler hjælpere til for den vej 
igennem at tiltrække frivillige til aktiviteterne. 
  

- Juniorudvalg  
Der er en god tilslutning til juniorgolf i vores simulatorer om søndagen.  
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- Sponsorudvalg 
Der arbejdes i øjeblikket på højtryk for at gentegne de aftaler, der udløber med udgangen af 
2019, samtidig med at vi forsøger at tiltrække nye samarbejdspartnere. 
 

- Sportsudvalg  
Regionsgolf  
Regionsgolfen er lagt op på nettet, og tilmeldingen er påbegyndt. Der afholdes intro aften i 
klubhuset onsdag den 11. december. Sidste frist for tilmelding til regionsholdene 2020 er den 
20. december af hensyn til fastlæggelse af, hvor mange hold vi skal tilmelde. 
 

- Turneringsudvalg 
Hjemmesiden opdateres med ændringer i udvalget. 
Turneringsplanen for 2020 præsenteres på bestyrelsesmødet i januar. 


