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Referat fra bestyrelsesmøde 
Tirsdag, den 21. januar 2020, kl. 15.00 (ØK møde kl. 14.00) 
 
Deltagere    
 Michael Tøgersen (MT) 
 Niels Erlandsen (NE)  
 Peter Kirketerp (PK) Ferie 
 Peter Basse (PB) Afbud 
 Jeanne Neumann (JN)   
 Inger M.  Stubbergaard (IMS)  
 Jørren Kjær (JK)  
 Christian Brangstrup (CB) 
 Leif Schunck (LS)  
 Jørgen Bundgaard  (JPB) 
 
Dagsorden      
     

1. Turneringsplan 2020 
Ib Skovgaard gennemgik den usendte turneringsplan for 2020.  
Bestyrelsen godkendte planen. 
 

2. Regnskab 2019 fra revisor i udkast 
Årsregnskabet for 2019, udarbejdet af revisor, blev fremlagt og gennemgået. Regnskabet viser et resultat med 
et overskud efter afskrivninger på i alt kr. 568.774,-, hvilket i forhold til budgettet er kr. 470.000,- bedre. 
Bestyrelsen godkendte regnskabet. 
 

3. Nyt korrigeret budget for 2020 
I forbindelse med at vi fjerner de varslede kontingentforhøjelser for 2020 med virkning fra 1. april, er der 
udarbejdet nye budgetter for 2020. Disse blev fremlagt og godkendt af bestyrelsen. 
 

4. Orientering fra formand og udvalg  
Formand & udvalg 

a. Formand 
            Se under udvalgene 

b. Udvalg 
- Baneudvalg 

Ændringer i greenkeeperstaben 
Morten og Philip har i efteråret fremsat ønske om, at vi fra 2020 ændrer ansvarsfordelingen, 
så vi fremadrettet arbejder med en greenkeeperchef frem for et chefteam. Dette blev tidligere 
taget til efterretning, og på dagens møde blev det besluttet at indlede forhandlinger om 
besættelse af stillingen. 
 
Tilkørselsvej ved greenkeeperbygningen 
Vejstykket mellem greenkeeperbygningen og buggygarage/juniorrum er nu så ødelagt, at der 
skal gøres noget ved det. Vi har tidligere indhendtet tilbud på ny asfalt, men på grund af prisen 
har dette været skubbet. Greenkeeperne tilbød selv at lægge fliser på området, hvilket vi er 
meget taknemmelige for, da dette betyder, at vi kan få lavet det i år. Arbejdet påbegyndes 
primo maj, hvis vejret tillader dette. 
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- Begynderudvalg 
CB efterlyste rating af de 9 hullers baner, der benyttes om mandagen. 
JB tager fat i DGU og får disse på plads inden sæsonstart. 
 

- Bygningsudvalg 
Der arbejdes videre på lynsikring af Heltens Hus, men det har vist sig svært at finde 
kvalificerede, der kan gøre det inden sæsonstart, men vi fortsætter søgningen. 
 

- Frivilligudvalg 
Frivillighedsudvalget afsluttede ”poppelbeskæringen” op til juleferien, og de står nu flot 
beskåret og afventer forårets komme, hvor der hurtigt kommer ”kroner” på toppen af 
stammerne. 
Morten (greenkeeper) og IMS har været rundt på banen, og de har i fællesskab fundet frem til, 
hvilke træer og hvor mange vi skal bruge til beplantning i februar. 
JB bestiller træerne i henhold til godkendelse fra bestyrelsen. 
  

- Hverveudvalg 
Hverveudvalgsaktiviteter for 2020 er stort set på plads. 
Vi udsender FK Distribution (Forbrugerkontakt) i form af en 8 siders brochure til 14.500 
husstande i Frederiukssund Kommune medio februar, og vi håber, det kan være med til at give 
masser af nye golfspillere i sæsonen 2020. 
Ultimo januar udsendes der på mail til alle medlemmer af FGK en folder, der fortæller om 
vigtigheden af, at vi får tiltrukket flere nye golfspillere, og en beskrivelse af de aktiviteter der 
er på programmet i sæsonen, samt et håb om hjælp til enkelte af opgaverne, hvor der er brug 
for flere hænder. 
 

- Juniorudvalg  
Juniorerne er godt i gang med vintertræningen både i simulatorerne og ude på både græs og 
på drivingrangen. Søndag d. 26. januar er der trekantsturnering på Nordbanen med deltagelse 
af ca. 40 juniorer fra FGK, REE og Asserbo golfklubber. 
  

- Kommunikationsudvalg 
Hans Jørgen Bennedsen er i gang med en gennemgang af hjemmesiden, der på grund af 
ændringer, i det system vi anvender til siden, kræver, at blandt andet den måde, vi 
præsenterer referater på, skal lægges helt om, da det gamle ikke fungerer efter opdateringen. 
 

- Sponsorudvalg 
John Christiansen har i samarbejde med JB hen over de sidste måneder aktivt arbejdet på at 
gentegne de aftaler, der udløb med 2019 og tillige at skaffe nye aftaler for 2020. Det går godt. 
Stort set alt er gentegnet, og en del nye er på vej ind. 
 

- Sportsudvalg  
I forbindelse med at Carina er stoppet som træner, er der lidt usikkerhed over, hvem der står 
for vores nye Dame Elite hold. JB checker op på dette. 
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Regionsgolf  
Der er tilmeldt 10 regionshold for 2020. Der kommer lidt ændringer i holdenes grupperinger 
på grund af ændringer i Regionsgolf. JK forventer at kunne melde alle holdkaptajner ud ultimo 
januar. 
 

- Turneringsudvalg 
Der afholdes Turneringsmodul (Golfbox) kursus i klubben tirsdag den 4. februar. Hvis du har 
brug for uddannelse i dette Golfbox modul, og du har lyst til at være med, så kontakt JB på 
jb@fgkgolf.dk senest den 31.1. Kurset begynder kl. 16.00 og forventes afsluttet ca. kl. 20.30. 

5. Sekretariatet 
Trænersituation 
Vi havde forventet at kunne præsentere den nye træner denne uge, men desværre faldt aftalen væk mandag 
formiddag, da der ikke kunne opnås enighed mellem træneren og Dansk Golf Akademi (DGA), som jo er dem, 
vi har aftale med. 
Såfremt det ikke lykkes at finde en kvalificeret træner inden sæsonstart, bliver bemandingen som følger, idet 
dette dog skal endeligt forhandles på et møde fredag den 31. januar med DGA. 
 
Junior og dele af begynderuddannelsen Joachim Pedersen 
Elitetræning  Jeppe Huldal 
Medlemstræning, aktiviteter m.v.  Peter Thomsen (ejer DGA) 
 
Generalforsamling 2020 
  - Værdien på andele fastholdes. 
 - Alle, der er på valg, er villige til genvalg. 
 

6. Eventuelt 
Der blev fremsat forslag om obligatorisk oplæg på kortklippede områder i vintersæsonen, hvor der spilles til 
vintergreens, og der derfor ikke kan reguleres handicap. Dette blev tiltrådt af bestyrelsen. 

mailto:jb@fgkgolf.dk

