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// BESTYRELSENS ÅRSBERETNING 

 

Frederikssund Golfklub 

Generalforsamling 2020 

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling 

Tirsdag den 10. marts 2020, kl. 19.00 i Restaurant Egelunden 

Tilmelding på Golfbox (turnering) eller til sekretariatet 

  Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år, herunder beretning fra diverse udvalg. 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år 

5. Fastlæggelse af medlemskontingent samt kurs på andel 

6. Forslag fra bestyrelsen 

7. Forslag fra medlemmer 

8. Valg af Formand 

      På valg er: 

         Michael Tøgersen, der erklærer sig villig til genvalg 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

      På valg er: 

         Peter Basse, der erklærer sig villig til genvalg 

        Jørren Kjær, der erklærer sig villig til genvalg 

         Jeanne Neumann, der erklærer sig villig til genvalg 

 

  Valg af suppleanter          

         Christian Brangstrup, der erklærer sig  villig til genvalg 

   

10. Valg af revisor 

11. Eventuelt 

   I henhold til vedtægternes $13 skal det reviderede regnskab og budget publiceres senest 10 dage før  

   generalforsamlingen. Dette er sket på klubbens hjemmeside og ved udsendelse af nyhedsbrev til alle  

   medlemmer med korrekt registreret email adresse. 

   Det komplette regnskab indeholdende driftsregnskab, status, noter, revisorerklæringer samt revisi- 

   onsprotekollater er fremlagt til gennemsyn i klubbens sekretariat. 

 

GENERALFORSAMLING 2020 
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// ÅRSBERETNING, FORMANDEN 

Det er i år 46 år siden ”FGK-barnet fødtes”. Tak til de 
visionære personer, der tog initiativet og udviklede 
FGK fra en primitiv drivingrange i en boldklub, via en 6 
hullers bane på svæveflyve-
pladsen på Byvej i Frederiks-
sund til den eksisterende place-
ring i dag, hvor der over tid er 
sket utrolig meget. Det starte-
de med de første 9 huller på 
klubhussiden til udviklingen 
under ”Amtsvejen” og de 9 
”nye” huller samt en Interme-
diabane. Vi fik også bygget et 
nyt klubhus med et dertil hø-
rende stort ejendomslån.  

Som i andre liv så har FGK-livet 
heller ikke været uden turbu-
lens. Jeg har været med i besty-
relsen siden 2010 og været for-
mand siden 2014, og alene i 
den periode har vi blandt andet mærket følgerne af 
finanskrisen, hvor vi i 
forlængelsen heraf 
mistede ca. 400 med-
lemmer, fordi alle de 
nordsjællandske 
klubber, som indtil 
finanskrisen havde 
haft lukket for med-
lemstilgang, nu åb-
nede op, så selvfølge-
lig flyttede en helsin-
goraner til Helsingør 
Golf Klub osv. Det var frygteligt og kunne have knust 
FGK.  

I 2013 blev vi danmarksmester i bedste herrerække. 
Det var en vanvittig oplevelse. Samme år fik vi Frede-
rikssund Kommunes handicappris for arbejdet med 
Albatrosserne.  

I 2014 holdt vi et utroligt festligt 40 års jubilæum på 
den dejligste, solrige lørdag med bl.a. en 3 hullers (16-
18) match med man-
ge tilskuere og delta-
gelse af flere af vore 
danmarksmestre, 
Leif Nyholm (tidl. 
træner i FGK), 
DGU´s daværende 
formand og vores 
pro. En af vores dan-
marksmestres mor 
var bakkesangerinde 
og gav den max. gas 
på terrassen ved klubhuset iført en herlig grøn kjole. 

Der blev holdt en masse taler, bl.a. ved Heltens nye 
bro mellem hul 17 og 18.  

Der blev spist en festmiddag 
med over 100 deltagere med 
musik ved tidligere formand i 
FGK, Stefan G. Rasmussen, og 
der blev danset til hans musik 
på terrassen hele aftenen. 
”Fødselaren” blev fejret med 
manér. I 2014 lod vi skrive vo-
res virkelig spændende historie 
i en bog udført af vores mange-
årige medlem, Allan Dalgaard, 
som sidst på året præsenterede 
det flotte og utrolig store styk-
ke arbejde. Bogen findes stadig 
i få eksemplarer i klubben og 
kan udleveres gratis i sekretari-
atet. 

Meget er sket siden, men vi har 
været rigtig meget i ”drift” i de senere år, hvilket over-
vejende skyldes vores meget store, inkonvertible, ra-
sende højt forrentede ejendomslån, som til ”gengæld” 
havde en meget kort løbetid :-) fordi det skulle afvikles 
indenfor løbetiden af den med Stiftelsen indgåede le-
jeaftale, som var aftalt til at udløbe i 2021. Lejekon-
trakten er i mellemtiden forlænget i 30 år, hvilket lige 
krævede lidt dialog og godkendelse af Landbrugsmini-
steriet.  

De kære flexmedlemsskaber, som blev indført for nog-
le år siden med det formål at få de ”svenske” med-
lemsskaber tilbage til Danmark, hvilket ikke er lykke-
des, har ikke gjort den økonomiske situation nemme-
re. Det er nu engang, det marked vi er i, og det har 
kostet andre golfklubber livet, og senest Skjoldenæs-
holm med nogle af Danmarks fineste baner. Det er 
trist. 

Vi står nu foran vores generalforsamling 2020. Igen i 
2019 er der holdt et hav af møder i vore 14 udvalg inkl. 
de månedlige bestyrelses- og økonomiudvalgsmøder, 
som jeg tillader mig at nævne, fordi der her behandles 
forhold for klubben på generelt niveau. Langt de fleste 
”møder” foregår jo i dag i en dynamisk verden pr. mail, 
tlf. mm. Referaterne kan læses på vores hjemmeside 
under ”Organisation”.  

Udvalgenes bidrag til Årsmagasinet følger på de efter-
følgende sider. 

Sidste års generalforsamling blev afholdt d. 12. marts 
og igen kompetent ledet af advokat Jørgen Lange som 
dirigent. Der skete ikke personændringer i bestyrelsen, 
når man medregner suppleanterne. Til et bestyrelses-
møde er vi 10 personer, hvilket er mange, men det har 
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// ÅRSBERETNING, FORMANDEN 

vist sig, at det dels er hensigtsmæssigt, når der skal 
fordeles arbejde, og dels godt når vi debatterer på be-
styrelsesmøderne, for vi er repræsenteret i rigtig man-
ge udvalg og aktiviteter i klubben. Det giver en mere 
nuanceret drøftelse baseret på facts samt holdninger 
ude i klubben. 

Traditionen tro vil vi også i år afholde et møde i ugen 
efter generalforsamlingen for alle udvalgsformænd og 
andre nøglepersoner som eksempelvis vores træner 
samt formænd for Klubberne i Klubben (KiK) for at 
præsentere os og vores områder for hinanden. Formå-
let er at sikre, at vi alle har ansigt på og indsigt i hinan-
dens områder, så vi kan videreformidle dette til nye og 
eksisterende medlemmer. Også en stor tak til KiK´erne 
for deres utrættelige og utrolig vigtige arbejde for FGK. 
I år bliver mødet onsdag d. 18. marts kl. 18 i restauran-
ten. 

Det kan ikke nævnes for tit, at vi er dybt, dybt 
afhængige af vores frivillige, og jeg kan ikke takke jer 
nok for jeres totalt uundværlige, utrættelige, kæmpe 
arbejde i såvel udvalg som med 
de mange enkeltstående opgaver, 
som overvejende er organiseret 
under Frivillighedsudvalget ved 
Inger Margrethe Stubbergaard og 
Birgit Helt. Senest er vores popler 
langs starten af hul 17 skåret 
ned, hvilket var en helt umenne-
skelig opgave over mange dage i 
et til tider voldsomt vejr. Jeg 
mangler ord for den flotte ind-
sats. Kalle og Kirketerp har deres 
daglige gang/arbejde i sekretaria-
tet, hvilket er fuldstændig fanta-
stisk og uvurderligt for FGK. Pre-
bens minigraver skal snart have 
fast P-plads i klubben. Robert og 
Basse samler bolde på driving Range hver weekend. 
John Christiansen er vores utrættelige sponsorudvalgs-
formand med en forbilledlig indsats.  

Det frivillige arbejde rækker langt ud, for Jytte og Hans 
Jørgen arbejder stadig for klubben fra Svendborg, og 
heldigvis kigger de forbi engang imellem. Poul Laulund 
er også med mange steder og leder Klub37. Jesper 
Parkhøi fik sin sag for umiddelbart efter sin tiltrædelse 
som formand for regeludvalget og afholdte flere 
yderst velbesøgte regelmøder i løbet af året. Raahau-
ge med flere ses efterhånden mere med en vandkande 
end med deres bags, og det har gjort, at vores mange 
nyplantede træer har overlevet. Jørren Kjær blev kon-
stitueret formand for hverveudvalget og fik sin sag for 
med en masse opgaver og testede samtidig Sweet-
Deals af med stor succes, så det fortsættes formentlig. 
Posten som formand for hverveudvalget er i 2020 

overdraget til Jørgen Bundgaard. Det er normalt de 
frivillige, der tager den slags ansvar, men det er en 
fornøjelse, at Jørgen også trækker stort her, og der er 
allerede igangsat mange initiativer. 

Netop denne store frivillige indsats har gjort, at Frede-
rikssund Golf Klub trods turbulens har klaret skærene, 
og vi kunne ultimo 2019 betale sidste afdrag på vores 
store, dyre ejendomslån på kr. 1.800.000. Inkl. årets 
ydelser betalte vi i alt kr. 2.800.000 i 2019, som vi dog 
kun kunne klare, fordi vi samtidig optog et lån på kr. 
1.500.000 over 10 år og en samtidig mere end halve-
ring af rentesatsen, så vores ydelser falder med ca. kr. 
750.000 om året. Den store frivillige indsats har skabt 
det flotteste resultat i FGK i mange år og har mulig-
gjort dette – TAK  

Vores juniorer er en solstrålehistorie, og de fylder på 
bedste vis stadig mere og mere i FGK. I 2019 blev de 
endda landsmestre i U-25C, hvilket var en enestående 
præstation. Til klubmesterskaberne så vi flere af junio-
rerne blande sig i seniorrækkerne. De er aktive i par-

matcherne og på vores sports-
hold, så det er bare en kæmpe 
fornøjelse. De er også nogle af de 
flittigste brugere af vores simula-
torer i vinterhalvåret, hvor de er i 
gang hver søndag. Tak til Meltinis 
og I andre frivillige, forældre eller 
ej, for at arbejde med vores juni-
orer og give dem en god oplevel-
se, så de holder fast. I 2019 ople-
vede vi også, at golf blev sat på 

skoleskemaet, idet Slotsparkens 
Friskole i Jægerspris havde en pe-
riode i FGK. Vi håber det samar-
bejde fortsætter i 2020, og vi må-
ske er heldige, at der kommer 
nogle permanente medlemmer  

      ud af det. 

Banen har stået utrolig flot i år. Greens har været fan-
tastisk hurtige. Jeg har selv oplevet at have et 3 meter 
put og puttet 3 meter for langt, og ikke engang jeg har 
været vant til det, så det er et super flot arbejde af 
greenkeeperne. Desværre har den flotte rough været 
til irritation for nogen, mest herrerne ;-) men det er 
med til at give banen karakter og give en flot oplevel-
se, og vi har klippet roughen ekstra ind på de mest 
udsatte (herre)steder ;-)  

På næsten alle lederposterne i KIK´erne (Klubberne i 
Klubben) skete der udskiftning i 2019, men herligt at 
dette værdifulde arbejde fortsættes. Tak til jer der har 
givet den en stor indsats, og tak til jer der har taget 
over. 
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// ÅRSBERETNING, FORMANDEN 

Også i Turneringsudvalget er der arbejdet hårdt i 2019, 
hvor vores ”gamle” formand, Ib Skovgaard, er vendt 
midlertidig tilbage, hvilket er herligt. Der blev i året 
afholdt diverse turneringer, og for 3. gang fik vi holdt 
Dansk Revisions og Bestyrelsens Forkælelsesturnering, 
en rigtig hyggelig dag med ca. 
102 glade deltagere ekskl. besty-
relsen, og efterfølgende var vi 
knap 100 til spisning. Et af de 
golfhuller, der gav flest pande-
rynker på dagen, var hul 16, hvor 
der var placeret et spisebord 
med 4 stole over hullet….. En 
herlig dag med mange sjove 
udfordringer, grillpølser, forplej-
ning, fantastisk vejr og super 
humør. I er værd at forkæle. 

Sillebro Cup, vores traditionsrige 
hovedsponsorturnering, blev et 
kæmpe tilløbsstykke med rekord-
deltagelse. Traditionen tro var 
der en elitespiller ved hvert par 3 
hul, og for 2. år havde Peugeot 
udloddet en 208´er i tilfælde af 
”Hole in One” på hul 18. En kæm-
pe tak til Sillebroen for et rigtig 
godt samarbejde gennem en del 
år efterhånden.  

Hverve- og Begynderudvalget, 
som er nogle af vores livsnerver, 
har igen i år kæmpet en heroisk 
kamp for at fastholde vores med-
lemsantal, og på trods af rigtig 
mange nye så var udviklingen 
desværre igen negativ i 2019. Jeg 
tør slet ikke tænke på, hvis der 
ikke var arbejdet så hårdt i de 2 
udvalg. Tusinde tak for det. Vi 
håber, I er klar igen i 2020. 

Vi har i 2019 haft en nettoafgang 
på 69, så vi pr. 1 januar er 820 
FGK´ere…….. 

I 2017 fik vi efter mange års til-
løb endelig startet et erhvervs-
netværk op, som giver et over-
skud til klubben. Udover at tjene 
lidt på aktiviteten så er formålet 
også at eksponere FGK og få nog-
le nye medlemmer. Knap 30 virk-
somheder er vi nået op på, og vores foreløbige mål er 
at komme op på 50, så vi har et solidt netværk. Der er 
repræsentanter fra store virksomheder samt helt ned 
til enkeltmandsvirksomheder. Vi holder 10 møder om 

året, som foregår en fredag om måneden kl. 06.45-
08.30.  

Der skal også lyde en stor tak til vores medarbejdere 
for en fokuseret, kompetent og fleksibel indsats, lige-

som vi er utrolig glade for samar-
bejdet med Dansk Golf Akademi 
ved Peter Thomsen, som i hverda-
gen i en del år efterhånden har 
været personificeret ved vores alle 
sammens Carina, der desværre har 
valgt at starte som pro i hendes 
barndomsklub. Vi er i skrivende 
stund i dialog med en erstatning 
for Carina, som jo ansættes af 
DGA, men skal godkendes af os. 

Vi glæder os ubeskriveligt til at 
møde den nye person her til for-
året, for når vi møder pro´en, så er 
det tid til at komme på græs og ud 
af vinterdepressionen ;-) En af 
Carinas opgaver for 2020 var at 
etablere et dameelitehold, hvor 
hun skulle fungere som spillende 
træner, så vi håber inderligt, at vi 
kan få dette realiseret på trods af 
Carinas afgang, for vi har både 
vores bedste kvindelige spiller, 
Freja, samt flere talentfulde unge 
spillere, der kommer farende 
”nede” fra, så det krydser vi fing-
re for og glæder os rigtig meget til 
at følge. 

En del af samarbejdet med DGA er 
gratis træning for fuldtidsmedlem-
merne, som vi har afholdt hen 
over sommeren, hvilket fortsætter 
i 2020, ligesom ”Klub 37” (for 
medlemmer med hcp. > 34) fort-
sætter sine aktiviteter i 2020.  

Golfen i DK mister medlemmer, 
og det er fortrinsvis medlemmer 
med hcp. større end 36, og der-
for har vi oprettet denne ”Klub 
37” for blandt andet via denne 

måde at imødegå tabet af med-
lemmer. 

Der skal generelt lyde en kæmpe 
tak til vores sponsorer, som også 
er uundværlige for os, og vi er rig-

tig taknemmelige for indsatsen fra vores sponsorud-
valgsformand, John Christiansen, som gør det forbil-
ledligt på området. 
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// ÅRSBERETNING, FORMANDEN 

Vi har i 2019 været heldige med vores ansøgninger og 
fået en del tilskud til forskellige konkrete projekter, 
idet vi dels har fået et flot tilskud fra DGI/DIF til netop 
medlemshvervning, men Frederikssund Kommune har 
også givet et flot beløb til et projekt, vi har udskudt i 
nogle år, nemlig det at flytte vores grus opbevarings-
plads fra hul 10/11 og over til venstre (i spilretningen) 
for hul 12. Det er et påbud, vi har fået fra kommunen, 
så det er herligt, at vi kan få hjælp til dette og endelig 
få det realiseret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi mangler fortsat en del udvalgsmedlemmer, så vi 
håber du vil overveje at være med her, og det kræver 
ikke specielle kompetencer, for dem lærer man under 
vejs. Selvom du er helt ny, så har vi rigtig meget brug 
for dig, ligesom det er en virkelig god måde at komme 
”ind i klubben på” og lære en masse andre at kende på 
rekordtid. Du er meget velkommen til at kontakte Jør-
gen i sekretariatet på tlf. 30599500 / jb@fgkgolf.dk 
eller mig på tlf. 28114449 / mito-
03@handelsbanken.dk hvis du måske kan være inte-
resseret, og det kan fint ske ved bare at deltage på et 
indledende møde og snuse til aktiviteten. Hvis du i ste-
det er mere interesseret i at give en hånd med til en-
keltstående aktiviteter, så er du ligeledes velkommen 
til at kontakte Inger Margrethe Stubbergaard 
på21180313 / ingermargrethestubber-
gaard@gmail.com eller Birgit Helt på 51236030 / birgi-
thelt3600@gmail.com.  

Slutteligt vil jeg bare gentage mit tak for de mange 
store indsatser til og med ultimo 2019, hvor vi i det 
generelle turbulente golfklubmarked har nået den gi-
gantiske milepæl at betale vores klubhuslån ud, og så 
velkommen til sæson 2020, som vi om ”meget snart” 
skal tage hul på med en masse gode golfrunder i godt 
selskab, KIK´erne starter op mm. Frank er klar og vi 
skal nyde hul 19 på terrassen med en af Danmarks 
flotteste udsigter – velkommen til sæson 47 i FGK. 

Michael Tøgersen 

 

mailto:jb@fgkgolf.dk
mailto:mito03@handelsbanken.dk
mailto:mito03@handelsbanken.dk
mailto:ingermargrethestubbergaard@gmail.com
mailto:ingermargrethestubbergaard@gmail.com
mailto:birgithelt3600@gmail.com
mailto:birgithelt3600@gmail.com
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// PRO’ERNE 

2019 - Et farvel til en stor profil 
I 2019 måtte vi desværre tage afsked 
med vores dygtige pro, Carina Vagner, 
der efter 6 år i FGK, havde besluttet sig 
for at blive træner i hendes gamle 
hjemmeklub, Asserbo Golfklub. 

Det var en beslutning, som vi selvfølge-
lig er rigtig kede af, da vores samarbej-
de med Carina  og ikke mindst hendes 
evner til at give både begyndere og eli-
tespillere en rigtig god oplevelse, har  

       været helt ekstraordinært. 

Vi forstår dog godt Carinas ønsker om at komme tilba-
ge til hendes gamle hjemmeklub og ønsker hende held 
og lykke i den nye stilling. 
 

2020 - Hvordan ser trænerteamet ud 

Vi har sammen med Peter Thomsen, der er ejeren af 
Dansk Golf Akademi, og vores samarbejdspartner på 
trænersiden i FGK, siden Carinas meddelelse, søgt 
efter en ny trænerkapacitet til FGK. Vi var lige ved at 
være i mål med en profil, som vi mente passede per-
fekt ind i de rammer, vi har at tilbyde, men desværre 
kunne vi ikke få enderne til at nå sammen. 
 
Vi har haft flere emner i kikkerten, men desværre in-
gen der rigtigt passede med de ønsker, både vi og 
Dansk Golf Akademi havde til profilen. 
 

Dette betyder, at vi i 2020, eller i hvert fald indtil vi 
finder den profil vi ønsker, har et team, som vi er sikre 
på kan skabe en høj kvalitet på træningen og en til-
gængelighed, som er tilfredsstillende for vores med-
lemmer. 
 

Hvilke opgaver har vores trænere egentlig? 

Trænerne er en rigtig vigtig del af vores aktiviteter her 
i klubben. Ikke bare til træning af medlemmer og elite 
spillere, men i høj grad også i både tiltrækning og fast-
holdelse af nye golfspillere. 

De skal være klar til at; 

• Tage imod og instruere nye golfspillere. 

• De skal hjælpe vores højhandicappere til en 
bedre forståelse for golfspillet og et bedre han-
dicap. 

• De skal hjælpe vores  store skare af medlemmer 
med at fastholde eller forbedre deres handicap 
og til at have et stabilt spil på banen. 

• De skal hjælpe klubben med aktivt at hverve nye 
goldspillere, når vi  har golfens dag, introaftner 
med videre. 
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Medlems- og begyndertræning, hverveaktiviteter og 
proshop: 

Peter Thomsen 

• Spillet fem år på det danske 
landshold 

• Spillet tre år som tourspiller på 
Eccotour og Challengetour 

• Certificeret Titleist Performance 
Institut Level 1 Instruktør 

• Certificeret Jim Hardy, True 
Plane Level 1 instruktør 

• Certificeret 3D Biodynamic in-
struktør 

• Medstifter af Nyholm Golf 
Academy (2006) 

• Ejer og stifter af Dansk Junior Golf Akademi, DJGA 
(2005) 

 

 

 

Junior- og begyndertræning og  
hverveaktiviteter: 

Joachim Pedersen 

• Trænerelev i FGK siden 2019 

• Træner for junioraktiviteter i 
DGAs   
 træningscenter i jylland i vin-
terperio 
 den. 

 

 

 

 

Elitetræning: 

Jeppe Huldahl 

• Jeppe Huldahl er en dansk pro-
fessionel golfspiller, der har 
spillet på PGA Europa Tour fra 
2009.  

• Han vandt sin første sejr på 
touren 7. juni 2009 i The Celtic 
Manor Welsh Open.  

• Huldahl blev professionel i 2003 
og kvalificerede sig til det 
følgende års Europa Tour.  

https://www.danskgolfakademi.dk/koncepter/djga/


FGK ÅRSMAGASIN 2020 - SIDE 14 

 // SEKRETARIATET 

HVOR LANGT NED SKAL VI? 

Ikke kun i Frederikssund Golfklub, men også i de fleste 
andre golfklubber siver medlemstallet stille og roligt 
nedad,. Det på trods af at vi får mange nye medlem-
mer i klubberne hvert år, vi får bare ikke nok. 

I hele perioden fra 1936 (de ældste tal vi kender) og 
frem til 2017 er antallet af golfspillere i Danmark ste-
get og steget. Faktisk steg antallet i perioden fra 1994 
til 2002 med 50.000 og igen i perioden fra 2002 til 
2007 med yderligere 50.000, så vi har været privilege-
rede i golfsporten. 

Desværre er tiderne siden 2007 helt anderledes for de 
danske golfklubber, tilgangen er stagneret og i 2017 
faldt det samlede antal for første gang ned under 
150.000 og faldet ser ud til at fortsætte. 

En af årsagerne til, at de danske golfklubber mister 
medlemmer, skal findes i manglende fokus på aktivt at 
søge nye medlemmer. 

I Frederikssund Golfklub arbejder vi aktivt på at til-
trække nye medlemmer, ja faktisk er vi blandt de bed-
ste i Danmark til at strukturere arbejdet, men alligevel 
får vi færre nye medlemmer end vi mister hvert år. 

Den primære årsag til at vi mister medlemmer, er ikke 
fordi de flytter til andre klubber, men for langt de fle-
stes vedkommende fordi de har nået en alder, hvor 
golfen ikke rigtig længere hænger sammen. 

 

Så når overskriften lyder ”Hvor langt skal vi ned?” er 
det fordi vi har brug for din hjælp, for vi skal ikke ret 
meget længere ned, før det vil være et problem at op-
retholde den standard vi har på banen. 

Vi har i takt med medlemsnedgangen over de sidste 12 
år, formået at tilpasse driften og udgifterne, uden at 
det er gået ud over kvaliteten på banen, men vi kan 
ikke blive ved med at spare uden at det også vil kunne 
mærkes. 

Derfor, når vi beder vores medlemmer om, at se sig 
om  i deres omgangskreds, for at finde nye emner til 
medlemmer af Frederikssund Golfklub, så er det fordi 
det er tvingende nødvendigt at vi også får denne del af 
medlemshvervningen aktiveret, hvis vi skal sikre klub-
bens overlevelse på langt sigt. 

Vi lover at vi i både sekretariatet og i Hverveudvalget  
gør vores bedste for at tiltrække nye medlemmer og 
så håber vi på at vi sammen med jer kan skabe det 
bedste år for Frederikssund Golfklub, når det drejer sig 
om medlemstilgang. 

Diagrammet nedenfor viser tydeligt tendensen i Fre-
derikssund Golfklub, men specielt for kvinderne er 
tallene kedelige at kigge på, for over de sidste 10 år er 
antallet  af kvinder i aldersgruppen  25-60 år faldet 
med 52% og i aldersgruppen 60+ med 36%. I samme 
periode er antallet af mænd aldersgruppen 25-60 år 
faldet med 22% og i aldersgruppen 60+ med 19%. 
Den tendens SKAL vi have vendt. 

 

VIGTIG 

INFORMATI-
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Desværre er det ikke kun i Frederikssund Golfklub, 
eller bare i Danmark at tendensen er sådan, det er den 
samme tendens vi ser i hele Europa. I den sammen-
hæng er Danmark, den der er mindst ramt. 

Der er INGEN tvivl om, at der rundt omkring i landet er 
masser af mulige medlemmer, vi skal bare finde den 
rigtige måde at få kontakt til dem på, og det er ikke 
nok at annoncere i aviser, på Facebook eller andre so-
ciale medier, vi skal selv være med til at gøre en for-
skel. 

For første gang bliver en golfbane pløjet op og gjort til 
landbrugsjord igen. Hvis ikke tendensen i de danske 
golfklubber ændres i løbet af kort tid, så er det ikke 
den sidste bane der forsvinder for rigtig mange klub-
ber kæmper en kamp om overlevelse, som simpelthen 
ikke kan lykkedes, hvis tendensen fortsætter. 

I Frederikssund Golfklub har vi været i den heldige si-
tuation, at vi har haft en ledelse, som allerede i slut-
ningen af 00’erne blev opmærksom på den ændring, 
der var ved at ske i dansk golf og det sammen med et 
meget stærk fokus  på økonomisiden, har gjort, at vi 

dels har haft en likviditet, vi har kunnet tære på og en 
drift, der på grund af forsigtighed og store besparelser, 
har kunnet skabe økonomi til årligt at betale omkring 
kr. 1.000.000,- i afdrag og renter på klubhuslånet. 

Men nu er likviditeten brugt op og vi har måttet opta-
ge et lån på kr. 1.500.000,-, som skal tilbagebetales 
over 10 år, til finansiering af restsummen på klubhu-
set. 
Vi arbejder stadig med budgetter, der viser overskud, 
selv efter det nye lille afdrag på klubhuset (kr. 
200.000,-) pr. år, og vi opbygger forhåbentlig også en 
lille buffer til uforudsete udgifter. 

MEN, det eneste der virkelig batter for at  sikre en god 
fremtid for Frederikssund Golfklub og en mulighed for 
yderligere at forbedre klubben, er, at vi skaffer nye 
medlemmer til klubben. 

Så lad os sammen støtte op om processen. 

 
Sekretariatet 
Jørgen 

 
Hvad vedkommer det her den  
almindelige danske golfspiller? 

- Hvis vi skal opretholde det drifts– og service-
niveau, vi kender fra klubberne i dag, så skal vi  
betale mere i kontingent. Eller også skal der 
lukkes nogle golfbaner. Det vil være rigtig ær-
geligt for de medlemmer der er nu. Det vil også 
være rigtig ærgeligt, fordi der vil være potentia-
le, der ikke bliver indfriet i forhold til at få flere 
danskere til at spille golf. (Jonas Meyer, Udvik-
lingschef i Dansk Golf Union). 

Hvad har vi lært af golf som produkt 

- Det er noget af det, der har været rigtig spæn-
dende. Man kunne frygte, at golf ikke passer 
ind i vores tid. Men vi har masser af cases, der 
viser, at golf er et lige så fint produkt som altid, 
og at der står mennesker på den anden side, 
som rigtig gerne vil. Vi har bare ikke forstået at 
række ud til dem. (Jonas Meyer, Udviklingschef 
i Dansk Golf Union). 

Hvad  skal klubberne gøre? 

De skal prioritere rekruttering. De skal placere 
ansvaret og afsætte ressourcer. Det skal være 
det første punkt på agendaen til bestyrelses-
mødet. En gennemsnitlig dansk klub har et 
budget på 4,5 millioner, hvor der er afsat om-
kring 40.000 til markedsføring. Det tal skal gan-
ges med to -  eller helst med tre. Så er der en 
kæmpe mulighed for, at vi kan vækste antallet 
af golfspillere i Danmark. (Jonas Meyer, Udvik-
lingschef i Dansk Golf Union). 
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Minder fra en våd men dejlig dag på golfbanen. 

Bestyrelsens & Dansk Revisions Forkælelsesturnering 2019 
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// ÅRSBERETNING, ALBATROS 

Så har vi afsluttet vores 7. Albatros sæson.  

Utroligt, at vi har været i gang i 7 sæso-
ner, men når man kigger tilbage på de 7 
år, er der sket utroligt meget.  

Vi har været til Special Olympic 3 gan-
ge, i Frederikssund, Holstebro og sidst 
i Helsingør.  

Nikolaj og Hans Aage har været med til 
Special Olympic i Macau, og Carsten 
Hansen var med i Los Angeles, og der 
var medaljer med hjem fra alle steder. 

Vi har spillet hos Pyrus 2 gange, været i 
Helsingør og i Hørsholm. Vi har haft en 
match på Nordbanen, hvor vi startede 
med, at spise morgenmad sammen, og 
sluttede af med frokost. Vi har haft 
vores sædvanlige turneringer i sæso-
nen, hvor vi spiser sammen.  

Det har været en god sæson, med en 
god fast gruppe, som har spillet med fra 
start, og der er kommet en del nye til 
gruppen i år, hvilket har været positivt. Alle fungerer 
fint sammen socialt, der er altid godt humør. 

 

Det har været dejligt at se, hvor langt 
alle spillerne er nået, takket være Cari-
nas tålmodige og inspirerende træning. 
Indspilsbanen og puttinggreen har væ-
ret et hit, der har vi holdt mange kon-
kurrencer.  

På Nordbanen er alle nu nået så langt i 
golfspillet, at vi bruger de “rigtige” tee-
steder.  

I 2020 er der igen Special Olympic, som 
denne gang bliver afholdt i Frederiks-
havn medio maj måned. Vi håber at stil-
le op med et stærkt hold. 

En stor tak til alle, som har støttet os 
med udstyr og præmier. Det er dejligt, 
at mærke opbakningen fra klubbens 
medlemmer.  

Tak til Carina for gode og hyggelige  
træningstimer og stor tak til Frank for at 
hygge om os med dejlig mad og godt 
humør. 

Mange hilsner og på gensyn i 2020 
Connie, Torben, Preben og Ulla 
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// ÅRSBERETNING, BANEUDVALGET 

2017, 2018 og 2019, 3 meget forskellige år hvad angår 
nedbør og solskinstimer, hvilket kan sætte enhver 
greenkeeper grå hår i hovedet. 

2017, et år med regn, regn, regn og atter regn. 
2018, et år med sol, sol, sol, og atter sol.  
2019, et år med et solrigt og varmt første halvdel af 
golfsæsonen og efterfølgende det vådeste andet halv-
år i mere end 100 år. 

Men vores greenkeepere formåede i alle 3 år at kom-
me igennem året med en bane, der efter omstændig-
hederne, stod flot det meste af 
året. 

Efter det meget tørre 2018 fik vi 
eftersået vores fairways med 
1.000 kg. græsfrø, og igen i 
2019 har vi eftersået mod slut-
ningen af sæsonen med endnu 
1.000 kg. Man kan med rette 
spørge - er det nu også nød-
vendigt? 

Ja, er det klare svar, for hvis vi 
skal hæve kvaliteten på vores 
fairways, er det nødvendigt at 
skabe et godt fundament. 

Udfordringer vi arbejder på er 
blandt andet hul 8, hvor vi havde håbet på, at de 2 
gange eftersåning ville skabe et græstæppe, der ville 
løfte kvaliteten på hullet, men sådan skulle det des-
værre ikke gå.  

Vi måtte konstatere, at  der ikke kom den vækst i 
græsset, vi havde håbet på og i efteråret  tog vi konse-
kvensen og trillede ud med det tunge skyts. Tog prop-
per op på kryds og tværs i fairway, herefter blev prop-
perne knust og igen lagt ud. Dette skaber luft til rød-
derne og vil være med til at fjerne noget af den filt der 
er i jorden, der er medvirkende til at den fremstår 
ujævn og ikke særlig spilbar. 

Nu afventer vi foråret og krydser fingrer for at græsset 
kommer i vækst, så hul 8 igen kan blive spilbar i en 
ordentlig kvalitet. Hvis det viser sig at det ikke hjælper, 
må vi på den igen og tage nye propper  
op, for det er den eneste vej til for- 
bedring. 

Også hul 17 og 18 er ”problembørn”. De er meget tit 
så våde, at de næsten er uspillelige, fordi de ligge så 
lavt i terrænet, at vandspejlet hurtigt stiger, når der 
kommer meget regn. 

En afdræning af hullet er, så vidt vi har kunnet finde  
ud af, ikke en umiddelbar løsning, med mindre man 
kan lave et større vandreservoir i området bag ved  17 

green og så et kraftigt dræn i hele fairway.  

Dette er dog en særdeles dyr løsning og kræver  spe-
cial tilladelse, da det vil være inden for vandbeskyttel-
seslinien. 
Samtidig er der ingen der tør garantere, at det vil have 
nok effekt.  

På baneudvalgsmødet i foråret blev det besluttet, at 
kigge nærmere på banelayoutet, for at se om der var 
nogle steder, vi kunne ændre det, så banen blev mere 
defineret i sit udtryk samtidig med, at den blev mere 

spilbar. Baggrunden for at vores 
bane stadig, af nogle, bliver betrag-
tet som værende flad og kedelig, 
også selv om de ikke har spillet 
den! 

Vi gennemgik alle hulller, og 
drøftede mulige ændringer, og der 
blev udarbejdet en plan som blev 
fremlagt for bestyrelsen, der nik-
kede ja til at arbejde videre med 

den. 

Et af de tiltag som vi var blevet 
gjort opmærksom på, var at lade 
højrough stå, så der kom en define-
ret linie af hullet. Vi lavede en plan, 
hvor højrough fik lov at stå, men så 

langt ude at den ikke burde være i spil og samtidig 
klippede vi semirough i 2 højder (45-50 mm og 100-
120 mm) i en bredde på ca. 12 meter fra fairway, hvil-
ket burde være nok til ikke at komme i roughen. 

Samtidig forlængede vi fairways bagud mod teesteder-
ne, så det var lettere  at nå fairway. 

Det viste sig desværre hurtigt, at semirough i 100-120 
mm højde ikke var let at finde sin bold i, hvorfor det 
blev besluttet at klippe denne ned i almindelig semi-
rough højde, så der nu er ca. 12. meter semirough på 
hver side af fairway. 

Vi har fået mange positive reaktioner på det nye lay-
out, men også nogle der ikke er så glade for roughen, 
selv om de synes den ser flot ud. Det viser jo netop,  
hvor svært det er at gøre alle tilfredse, for man kan 
ikke både få en bane, der visuelt er flot at kigge på og 
samtidig en bane hvor man bare kan slå  bolden langt 
uden for fairway, uden at blive straffet. 

I skrivende stund arbejdes der på skæring af bunker-
kanter så de står flot til sæsonstart og der skal i vinte-
rens løb laves en række af opgaver, hvoraf vi blandt 
andet kan nævne: 

 Sammenbygge de 2 bunkers i venstre side før 
green på hul 10 
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 Dræne bunker og fjerne bunddug i bagerste 
greenbunker på hul 6. 

 Færdiggøre området omkring de nye siloer, så 
der kan køres materiale ind. 

 Beskæring af popler langs indkørslen. 

 Beskæring af område ved Gerlev, som er en del 
af vores jord. 

 Topdress af fairways 

For blot at nævne nogle af dem. 

Vores greenkeeper Kasper  Rye Jensen besluttede sig i 
løbet af sommeren for at skifte branche, og fratrådte 
sin stilling med udgangen af august, hvilket stillede os i 
den situation, at det ikke kunne betale sig at ansætte 
en ny mand så tæt på sæsonafslutningen. Vores green-
keepere smøgede ærmerne ekstra langt op og klarede 
opgaverne en mand mindre, selv om det til tider kræ-
vede arbejde uden for den normale tid. 

I 2020 har vi besluttet at arbejde videre med 2 sæson-
ansatte i stedet for 1 og så vente til efteråret 2020 til at 
beslutte, om det er måden fremover eller om vi har 
behov for en fuldtidsansat mere. 

Det blev på baneudvalgsmødet i september besluttet, 
at der i 2020 skulle afholdes baneudvalgsmøde ca. 
hver  anden måned med fokus på udarbejdelse af en 5-
års plan, hvor både forbedringer  og nye tiltag skal væ-
re i spil. 

Når sæsonen 2020 går i gang, vil der blive opsat nye 
”mål” på drivingrange. Vi har fra RD VVS, El og Kloak, 
fået sponsoreret 10 nye standere til længdemål , stor 
tak for det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der skal også lyde en stor tak til 
baneudvalgets medlemmer for deres engagement i 
2019, vi glæder os til at fortsætte samarbejdet i 2020. 

// ÅRSBERETNING, BANEUDVALGET 

NY CHEFGREENKEEPER 

De sidste år har Philip og 
Morten været fælles om 
at varetage den daglige 
drift af greenkeepernes 
opgaver og vi har været 
rigtig godt tilfreds med de 
resultater, der er opnået. 

Philip og Morten er i fæl-
lesskab blevet enige om, 
at det fra 2020 ville være 
en bedre løsning, hvis vi kun havde én der var ansvarlig 
for de daglige opgaver og stillede os frit, om vi ville 
pege på en af dem, eller vi ville ud og hente en ny 
Chefgreenkeeper. 

Vi arbejdede længe med disse overvejelser, men be-
sluttede at udpege Morten som Chefgreenkeeper fra 
1. marts 2020. 

Morten har været i klubben siden  den 1. juli 2012, og 
har altid været at finde med et smil og en positiv ind-
stilling. Morten er uddannet Anlægsgartner og har i 
2019 afsluttet sin efteruddannelse til Greenkeeper. 

Vi er sikre på, at vi med Morten som Chefgreenkeeper 
har fået en person, der både har lysten, evnen og viljen 
til, inden for de rammer vi har, at skabe en bane som vi 
alle kan være stolte af. 

 

 

Der skal selvfølgelig også 
lyde en tak til Philip, som 
sammen med Morten, har 
lavet en stor indsats i den 
daglige drift af greenkee-
pernes arbejder. 

Philip er uddannet 
greenkeeper i Fre-
derikssund Golfklub, og har siden påbegyndte 
sin uddannelse den 15. august 2011, været en 
god kollega og en dygtig greenkeeper.  

 

 

 

Vi glæder os til det nye samarbejde og en su-

per sæson 2020. 
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// ÅRSBERETNING, BEGYNDERUDVALGET 

Vi har nu lagt 2019 bag os og i begynderudvalget kan 
vi se tilbage på et år, hvor vi i perioder har haft rigtig 
travlt. Efter golfens dag i april, der gav en del nye be-
gyndermedlemmer, gennemførte hverveudvalget 3 2-
dages arrangementer for interesserede golfspillere. 
Også disse velbesøgte arrangementer gav 10-12 nye 
begyndere og også vores samarbejde med diabetes-
foreningen medførte nye medlemmer. 
 
Det betød, at træningsmodulerne med Joachim og 
Carina var fuldt booket – og i perioder endda overteg-
net. Samtidig gav det ekstra pres på vores onsdags-
klub, hvor vi flere gange måtte tilkalde ekstra mand-
skab for at gennemføre træningen på Nordbanen. Til 
sæson 2020 er der 4 medlemmer, der har tilbudt at 
hjælpe begynderudvalget i disse situationer og det er 
vi naturligvis rigtig glade for. 
 
Det er til gengæld ikke noget problem til vores man-
dagsturneringer, for det kan vi sagtens håndtere. Her 
er problemet, at vi mangler rutinerede spillere, der har 
lyst til at spille med og samtidig som fadder og hold-
kaptajn, hjælpe vores begyndermedlemmer godt i 
gang på den store bane. Der skal derfor lyde en opfor-
dring til alle medlemmer, til at yde en indsats som 
holdkaptajn til mandagsturneringerne. Startdatoen er 
6. april – kom og spil med! 
 
I FGK vil vi i 2020 gennemføre en række forskellige 
arrangementer for at tiltrække nye medlemmer. Vi er 
naturligvis med til Golfens Dag den 26. april, og vi 
afholder også 2 introduktionsaftener i april og maj. 
Selv om sidste års 2-dages arrangementer kræver 
mange ressourcer, vil vi alligevel forsøge igen i år, da 
de jo var en stor succes. Denne gang vil markedsførin-
gen være mere målrettet til lokalområdet, så interes-

sen for golf også udmønter sig til et medlemskab af  
FGK. 
 
Som nævnt starter begynderudvalget op den 6. april 
med årets første mandagsturnering. Vi har ca. 15 be-
gyndere, der ikke fik afsluttet uddannelsen i 2019, og 
dem glæder vi os til at se igen. De vil alle modtage en 
mail i løbet af marts måned, så de ved præcis hvor 
langt de er i forløbet, og hvornår de skal møde til træ-
ningsmoduler, regel- og etikettemøder, onsdagsklub 
og mandagsturneringer. 
 
Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til vores 
dygtige trænere. Jeres indsats er værdsat og I sikrer, at 
vores begyndere får en god start på deres golfliv. Også 
tak til udvalgets engagerede medlemmer og alle an-
dre, der i løbet af året har hjulpet os med aktiviteter-
ne. Vi ser frem til et spændende og dejligt golfår 2020. 
 
Christian Brangstrup 
Begynderudvalget 



FGK ÅRSMAGASIN 2020 - SIDE 21 

 
// ÅRSBERETNING, BYGNINGSUDVALGET 

Gelænder / rækværk 

På bagsiden af klubhuset ud mod hul 17 er der en stor 
udgravning ned mod kælderen. 

Oppe ved P-pladsen var der en plantekasse som af-
skærmning ned mod udgravningen. 

Med tiden var plantekassen blevet mør og vi var bange 
for at den ville skride ud. 

Derfor besluttede man at lave et nyt rækværk. 

Sidste år fik vi fjernet kassen, gravet ud og 
støbt nyt fundament. 

Vejrliget gjorde imidlertid, at vi ikke kunne 
komme videre før i løbet af foråret. 

Herefter blev der opsat 20 cm fundaments 
blokke med jernarmering til indstøbning af 
jernstolper og påskruning af rækværk. 

Endvidere skulle belægningen og jernristen foran ind-
gangen til køkkenet rettes op og lægges om. 

Dette arbejde blev udført i løbet af foråret. 

Siloer til topdress og bunkersand 

Området mellem hul 11 og Fagerkærsvej har i alle åre-
ne været brugt til oplagring af jord, græspropper, sten, 
fliser m.m. 

Bunkersand, topdress og grus er opbevaret i tre siloer 
med betonbund på området, men problemer med støj 
og lang kørevej fra den modsatte ende af golfbanen 
gør at det nu er aktuelt at opføre en oplagsplads mere 
centralt på banen. 

Området mellem hul 12 og landevejen til Skibby er 
godkendt til etablering af en ny oplagsplads og arbej-

det hermed er nu så langt fremskredet at det kan af-
sluttes i løbet af kort tid. Klubben ar så heldig at have 
fået udgiften til arbejdet dækket ind så økonomien 
ikke belastes af dette. 

Lynshelter 

De store forandringer i vores klima med megen ned-
bør og meget mere tordenvejr end vi hidtil har været 
vant til gør at der nu er behov for at opføre et par 
lynshelters på banen. 

Da huset oppe ved hul 9 var opført blev DGU oriente-
ret om konstruktionen med jernstolper støbt fast i jor-
den og de gav udtryk for at det var lynsikkert. 

Der er imidlertid nu skabt tvivl om dette er rigtigt og 
derfor vil der blive udført lynsikring. 
Der projekteres i øjeblikket på ny/nye lynshelters på 
banen. 
 

Henrik Helt 

bygningsudvalgsformand 
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// ÅRSBERETNING, DAMEDAGEN 

Golf giver dig fællesskab, samvær, festlige og fornøjeli-
ge oplevelser, og så er det oven i købet sundt. 

Det er ikke nok at have mange kontakter på sociale 
medier eller at omgås et hav af mennesker i vor hver-
dag. Vi har brug for at opleve, at vi er en del af en sam-
menhængende gruppe og er integreret med menne-
sker omkring os. Vigtige faktorer for den enkeltes triv-
sel og levetid. Meld dig til Damedag og få hele pakken. 

Aktiviteter i 2019 
Den 14. marts blev der afholdt Infoaften i klubhuset 
med præsentation af sæsonens aktiviteter. Sæsonens 
nyhed var puttekonkurrence den sidste torsdag i hver 
måned. Elisabeth Håkansson ville på ny med sikker 
hånd styre forhåndsbookingen. Herefter gennemgik en 
veloplagt Jesper Parkhøj de nye golfregler ved hjælp af 
let forståelige plancher. Tak til Jesper. Flot fremmøde. 

Åbningsturneringen den 11. april med 43 deltagere 
blev en fantastisk start på sæsonen med strålende sol, 
stor spilleglæde og fine gavekort til ProShoppen. Spille-
formen var Texas Scramble i 3 bolde, der kræver plan-
lægning af hullerne og sammenhold i gruppen. 

 

Maj turneringen blev afviklet i strid blæst og kulde. 
Spilleformen var Greensome parvis. Kun seje damer 
stiller op i den blæst, og det gjorde I. Sponsor var K-
MASSAGE v/Christian Hinge. Tusinde tak. 

Åben Damedag blev igen i 2019 en Bragende Succes. 
71 deltagere var med til at sætte sit præg på dagen. 
Vore fantastiske hjælpere Ib, Kalle, Lars, Jan og Ole 
ydede et stort arbejde. Frank leverede en dejlig fro-
kostbuffet, og solen skinnede om kap med alle de pink-
farvede poloer på banen. Der var ros og begejstring 
hos deltagerne. Stor tak til vore mange sponsorer. 
Uden jer var det ikke muligt at arrangere en sådan dag. 
En særlig tak til Ann Ravn Pedersen, Koala Reklame og 
Susanne Madsen. 

Sommeren 2019 blev våd. Vor juli turnering var ingen 
undtagelse. Spilleformen var Stableford med overra-
skelser i 3 lige store rækker. Overraskelsen var, at en 
uvildig person havde trukket 4 huller, der ikke talte 
med i turneringen. De udtrukne huller var ubekendt for 
alle spillerne. Præmier var gavekort til ProShoppen. 

August turneringen blev afholdt på Nivå Golfklubs 
Løvbjerggårdsbane. Meget smuk bane med store ud-
fordringer, herunder vand i spil på 13 af hullerne. Spil-



FGK ÅRSMAGASIN 2020 - SIDE 23 

 

leform Stableford i 3 bolde i én række. Præmierne var 
et stort ”Ta’ selv bord”, hvor 1. præmievinderen valgte 
først, dernæst 2. præmievinderen osv. Præmierne var 
et overskud fra Åben Damedag. Tak til Nivå Golfklub 
for god forplejning og flot service. 

Den 12. september afholdt Damedagen generalfor-
samling med bl.a. forslag om ændring af regnskabsåret 
og generalforsamlingens afholdelse. Forslagene blev 
begge vedtaget, hvorefter regnskabsåret løber fra 
01.10. til 30.09., og generalforsamlingen afholdes en 
torsdag i oktober måned. Som nyt medlem af bestyrel-
sen blev Merete Palm enstemmigt valgt, og som sup-
pleant Eva Reinholdt. Inge Rasmussen, der havde væ-
ret kasserer i 6 år, ønskede ikke genvalg. Formanden 
takkede Inge Rasmussen for sit store arbejde i besty-
relsen.  

Ved afslutningsturneringen den 26. september måtte 
regntøjet frem. 40 seje piger var med til at gøre dagen 
festlig og fornøjelig. Frank gjorde det igen – fik os til at 
høre engle synge - kalvefilet med det skønneste tilbe-
hør. Superb for både tand og øje. Vinderne i hver af de 
fire rækker af den løbende turnering blev fejret tillige 
med vinderne af Drømmerunden. Festlig og dejlig af-
slutning på en rigtig god sæson med flot fremmøde og 
stor spilleglæde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har været 61 tilmeldte spillere i 2019. Vi glæder os 
til at se jer alle igen i 2020, og så tag lige din golfspil-
lende veninde eller nabo med. I Damedag er alle vel-
komne, uanset handicap. Husk at du på Damedagens 
hjemmeside kan læse alle referater og se alle billeder 
fra 2019.  

 
Rosa Hornung/næstformand 

// ÅRSBERETNING, DAMEDAGEN 



FGK ÅRSMAGASIN 2020 - SIDE 24 

 
 

// ÅRSBERETNING, FRIVILLIGHEDSUDVALGET 
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Året 2019 har været et fantastisk år, de frivillige har gennem hele året været super 
aktive, med mange forskellige opgaver. Det sidste projekt  i  2019  var at skære 
poppeltræerne langs hul 17 ned. Det var noget af en opgave, men ingen opgave er 
for stor til Preben og Nils. Tak til alle som var med og ikke mindst til vores fantasti-
ske greenkeepere, som gav en hånd med. 

Vores projekter for 2020 

1.  Vi  skal i gang med at  fælde de visne gamle træer 

2   Plante nye træer   

Tak til alle jer frivillige, som har været med til at holde vores dejlige golfbane. Vi 
har gennem året hørt mange som roser vores bane, det kan vi takke jer og vores 
Greenkeepere for.  
 
Tak for godt og hyggelig samarbejde til jer alle. 
 
Inger Margrethe 

Året fortalt i billeder 
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// ÅRSBERETNING, HERREDAGEN 

Der har været 100 medlemmer i 2019, mod 117 i 
2018. 

Året har været præget af at 2 mangeårige medlemmer 
har forladt klubben, nemlig Mogens Davidsen og Henri 
Nimb, ligesom Ole Andreasen trådte ud af bestyrelsen, 
hvorfor der har været meget at sætte sig ind i for den 
nye bestyrelse. 

I de individuelle turneringer har der været mellem 40-
70 deltagere pr gang, hvilket betragtes som tilfredsstil-
lende. 

I holdturneringerne har det derimod knebet lidt mere 
med deltagelsen, vi har ligget mellem 35-44 pr. gang.  

Bestyrelsen for herredagen har efter generalforsamlin-
gens mange gode forslag til fremtiden, besluttet en 
række tiltag, der forhåbentlig vil gøre det endnu mere 
spændende at deltage i Herredagen. 

Vi holder fast i den løbende turnering og Drømmerun-
de med en ”månedsmatch” ca. hver 5 uge, hvor der 
gives præmier for de bedste spillere i den forløbne 5 
ugers periode. 

Formaterne på månedsmatch justeres således, at de 
nu består af: 

 En Åbningsmatch over 12 huller, der spilles som 
Texas Scramble 

 En holdmatch der laves som Short Game Challenge 
på baggrund af DGU’s beskrivelse heraf. 

 En holdmatch over 18 huller, der spilles som Stab-
leford. 

 En holdmatch, hvor man kun må benytte 1 putter 
og 3 stk. værktøj derudover. 

 En afslutningsmatch over 12 huller, der spilles som 
Texas Scramble 

Ud over månedsmatcher vil der ligesom tidligere være 
Nærmest Flaget og Puttekonkurrencer. 

Venskabsmatchen med REE vil ligeledes forsætte, vi 
håber at rigtig mange vil deltage. 

Vi vil i år sammen med damerne lave en udfordrings-
match i forbindelse med ”Støt Brysterne”. Den vil blive 
afholdt således, at den spilles en Tirsdag/Torsdag og vil 
ligeledes være tællende i den samlede serie. 

Regelquiz, der tidligere har været i forbindelse med 
månedsmatcher, vil få nyt format, der vil gøre det me-
re spændende og måske også udfordrende. 

 
 

 

 

Det er også blevet besluttet, at herredagen får sin 
egen hjemmeside, som en underside til Klubbens 
hjemmeside, til at offentliggøre resultater og andre 
vigtige nyheder vedrørende herredagen. 

Den nyvalgte bestyrelse har fordelt arbejdsopgaverne 
mellem sig således: 

 Registrering  og offentliggørelse af resultater 
John Tangaa, der også fungerer som formand 

 Turneringsplanlægning  
Torben Schütt og Peter Jeppesen 

 Tidsbestilling  
Erik Fredborg 

 Regler, herunder indlæg og quiz 
Jan Due og Torben Schütt 

 SGO planlægning  
John Tangaa 

 Kasserer  
Poul Laulund  

 Indlæg på hjemmesiden  
Torben Schütt og Peter Jeppesen 

Med den udvidede bestyrelse og de nye tiltag ser vi 
frem til, at den nye sæson bliver endnu mere spæn-
dende og vi håber at rigtig mange vil deltage. 
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// ÅRSBERETNING, HVERVEUDVALGET 

2019 har for hverveudvalget været et år med nye tiltag 
og et samarbejde med DGU i et forsøg på at  tiltrække  
flere nye medlemmer, og selv om vi ikke nåede det 
antal vi havde håbet på, har det alligevel givet mange 
nye ansigter i Frederikssund Golfklub. 

Som sædvanlig begyndte vi året med  åbent hus på 
Golfens Dag, og vi havde på dagen 74 gæster på be-
søg. 

SweetDeal var et af de helt nye tiltag, idet vi ikke før 
havde prøvet at sælge et introduktionsforløb som en 
vare på tilbud. Tilbuddet, der omfattede et 2-dages 
forløb, med introduktion til golf, instruktion af vores 
pro, egen træning, spil på nordbanen og selvfølgelig 
hyggeligt samvær og frokost begge dage, blev solgt for 
kr. 495,- pr. person. 

Der var i alt 64 der købte pakken, og disse blev fordelt 
på 3 forløb hen over sommeren, med godt 20 på hver 
hold. Det var en kæmpe succes, hvor deltagerne bag-
efter roste både klubben, de mange hjælpere og vores 
træner for en rigtig god oplevelse. 

Der kom gæster fra hele Nordsjælland, og selv om vi jo 
gerne havde set, at de alle var fra vores lokalområde, 
men alt i alt fik vi 10 nye medlemmer fra aktiviteten.   

Så en succes i FGK , der også blev bemærket af DGU, 
med en artikel på golf.dk 

Et andet nyt tiltag var Golf & Diabetes, som var et sam-
arbejde mellem FGK, DGU og den lokale diabesfor-
ening. 

Samarbejdet betød, at vi oprettede et hold med diabe-
tes patienter, som i 8 uger kunne få golftræning, spil 
på Nordbanen og hyggeligt samvær med andre ligestil-
lede. 

Aktiviteten var en stor succes, for selv om der kun var 
6 tilmeldt til holdet, så meldte de 5 sig ind som begyn-
dermedlemmer allerede efter de første 6 uger. 

Aktiviteten gentages i 2020, hvor vi håber at endnu 
flere vil give sig selv muligheden for et bedre helbred 
og forøget livskvalitet. 

Som det er nævnt tidligere i dette blad, så er en af vo-
res vigtigste opgaver i klubben, at tiltrække nye med-
lemmer, så for sæsonen 2020 har vi planlagt en lang 
række af tiltag, som vi håber kan være medvirkende til 
at skabe mere kendskab til FGK. 

AKTIVITETER 2020 

Facebook salg af event, 2 dage med golf for kr. 495,- 

• Træning med pro 
- Regelundervisning 
- Træning med hjælpere 
- Spil på Nordbanen 
- Banevandring 
- Frokost begge dage 
- Diplom for gennemførelse 

Aktiviteten i 2020 gennemføres på 2 måder, enten via 
SweetDeal aftale igen eller via et system der hedder 
Funnel First, som er et leadgenereringsfirma, som 
sammen med Dansk Golf Union har testet det i et par 
klubber i 2019 med succes.  

8 siders brochure, husstandsomdelt i kommunen 

Vi fik fra DIF (Danmarks Idrætsforbund) et øremærket 
tilskud i sommeren 2019, på kr. 50.000,- til markedsfø-
ring af Frederikssund Golfklub via brochure og Face-
book annoncering, som skal anvendes inden udgangen 
af januar måned 2020, og vi har lavet en 8 siders fol-
der, der husstandsomdeles til knapt 15.000 husstande, 
og som skal være med til at skabe interesse for Frede-
rikssund Golfklub og golfsporten. 

Annoncer i Lokalavisen  

Vi indgik i 2019 en aftale med Lokalavisen om reklame 
for Lokalavisen på hul 11, mod at vi får 1 helside an-
nonce og 3 mindre annoncer på side 2 i lokalavisen i 
2020. 
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// ÅRSBERETNING, HVERVEUDVALGET 

Introduktionsaften 

På en introduktionsaften mødes vi med gæster kl. 
19.00 til en kop kaffe i restauranten. Her fortæller vi 
lidt om, hvad der skal til at blive golfspiller, de får vist 
hvad der er i en bag og får hilst på et medlem af be-
gynderudvalget, hvorefter vi går ud og putter lidt, hvis 
vejret tillader det. 

Golfens Dag 

Golfens Dag afvikles - i samarbejde med dansk Golf 
Union og de fleste af de danske golfklubber - med fæl-
les landsdækkende markedsføring fra Dansk Golf Uni-
on og den lokale markedsføring af klubber i lokalområ-
det. 

Golf introduktion for vennerne 

Her laver vi en invitation til alle de mange begyndere, 
både dem der er blevet medlem og dem der bare nåe-
de at snuse til golfsporten via vores begynderforløb de 
sidste 2 år, til en hyggelig dag på Nordbanen hvor vi 
laver en Texas Scramble turnering med efter følgende 
frokost, for på den måde at prøve på at aktivere nogle 
af dem der har prøvet det men ikke har gennemført 
begynderuddannelsen. 

Kvindegolf – Introduktion til golf - kun for kvinder 

Kvindegolf er et nyt tiltag, hvor deltagelsen alene er 
for kvinder. 

Hvorfor så det, kunne man med rette spørge om, men 
det har vist sig, at det er lettere at tiltrække flere kvin-
der til golfsporten, når de kan prøve det sammen med 
andre kvinder. 

Dagen indeholder både træning, spil og en let frokost i 
restauranten. 
 
Eventuelt krydret med besøg af eks. Falkensten Vin 
med flere. 

 

Golf & Diabetes 

I 2019 havde vi det første hold af Diabetes II deltagere, 
og det var en stor succes. 

I 2020 prøver vi at gentage succesen i samarbejde 
(regner vi med) med kommunen, så vi sammen kan 
aktivere Diabetes II patienter og være med til at give 
dem et sundere liv. 

Har du et par timer? 

Alle disse aktiviteter kræver at vi alle står sammen og 
hjælper lidt til. Du behøver ikke være med i alt, men 
kan du afse bare et par timer eller en dag ind imellem, 
så vil vi være rigtig glade. 

Der blev i januar udsendt en folder, der nærmere be-
skriver hverveudvalgets aktiviteter og behov for din 
hjælp, så hvis du ikke har haft tid til at læse den end-
nu, så giv den en chance nu.  

Som du kan se, så er der både nye tiltag og gamle ken-
dinge, så lad 2020 blive året,  hvor vi får masser af nye 
medlemmer i FGK. 

 

Tak for året der gik og velkommen til en ny spænden-
de sæson i 2020. 
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// ÅRSBERETNING, JUNIORUDVALGET 

Et årsmagasin i FGK er noget særligt, og det er altid 
dejligt at reflektere lidt over den sæson, der er gået og 
den, der står for døren om kort tid. Juniorerne i FGK er 
stadig aktive i både træning og i turneringer, og det 
bliver der da heller ikke lavet om på i 2020.  

Det er stadig en stor fornøjelse at 
være sammen med juniorerne og 
følge den enkeltes udvikling, og vi 
er heldigvis et udvalg, der er gode 
til at være på ind imellem som 
holdledere, på camps, til turne-
ringer og til den almindelige træ-
ning, hvilket ubetinget er vigtigt, 
for uden forældreopbakning 
kunne tingene ikke hænge sam-
men. Sådan er det også, når man 
har et barn, der spiller golf… 

Vores første aktivitet i 2019 bød 
på Par-3 turnering med besøg af 
vore samarbejdsklubber, Ree og 
Asserbo. Den måtte rykkes til 24. 
februar på grund af vejret, men 
da dagen oprandt, bød den på 
det mest fantastiske solskinsvejr, 
så det var en fornøjelse at se 
godt 20 juniorer på Nordbanen. 
Det var vores del af vinterturne-
ringen med de andre klubber, 
som vi kommer rundt til 2 gange 
om året. Vi holder stadig fast i at 
være de første, så igen i 2020 
lægger FGK ud allerede næste 
søndag 26. januar, så vi håber, at 
vejret også er med os i år.  

Den næste aktivitet, ud over den 
sædvanlige træning, var årets 
Short Game Challenge, som er 
blevet en tilbagevendende begi-
venhed i FGK, hvor ALLE kan 
deltage, også seniorer. Det be-
tød, at vi kunne sende 3 golfere 
til DM i Short Game i Odense, 
hvor Viktor Jensen var så skarp, 
at han løb af med 1. præmien i 
drengerækken D3. Vi har nogle 
dygtige juniorer i klubben! 

Gennem 2019 har vi afholdt vo-
res løbende Nordbaneturnering, hvor alle kan være 
med, også vores små juniorer uden banetilladelse, da 
vi spiller i 2 rækker. De samlede vindere blev afsløret 
til vores afslutning i oktober, og A-rækken løb Daniel 
Drefeld af med sejren i år med Daniel Linde Benzen på 
en 2. plads skarpt forfulgt af Gustav Erlandsen på en 3. 

plads. I B-rækken er William Egegaard kommet på tav-
len med lillebror Valdemar på en 2. plads og Simon 
Steffensen på en 3. plads.  

Vores ”Månedens ShortGamer” på indspil har vi også 
holdt fast i, så der har juniorerne også spillet i 2 ræk-

ker. Mange har selvfølgelig haft 
pokalerne med hjemme, men til 
vores afslutning, hvor Vera stod 
for de grillede pølser og kagenJ, 
blev Gustav Erlandsen og Simon 
Steffensen årets sidste vindere, 
der fik lov til at passe på vandrer-
pokalerne vinteren over. 

I de lokale turneringer i FGK er 
det vist ikke passeret ubemærket 

hen, at der gang på gang er junio-
rer, der kommer på podiet, hvil-
ket kun er positivt, da vi endelig 
har en ny generation på vej. 

I turneringer udenfor FGK gør vo-
res juniorer sig også bemærket, da 
der stort set ved hvert Distrikts-
stævne har været pokaler med 
hjem til klubben: Frederikke Jen-
sen, Mads Duval Høpner, Viktor 
Jensen, Daniel Bentzen og Daniel 
Drefeld har alle været på podiet i 
løbet af året, så der er noget at 

være stolt af. Det er der også i 
Junior Distrikts Turneringen, hvor 
både Oliver Thomas og Mathias 
Skriver har hentet fine placeringer 
med hjem. 

En anden ting, vi kan være bragen-
de stolte af, er vores to juniorhold. 
For første gang i små 10 år har 
FGK været i stand til at sende he-
le 2 hold ud i DGU’s juniorhold-
turnering, som er Danmarkstur-
nering for juniorer: Et U25 hold 
som bestod af Sofie K. Bjerg Jen-

sen, Oliver Thomas, Noah Thomas 
og Mathias Skriver og et U16 hold 
med Frederikke Jensen, Jacob 
Gamborg, Sebastian Anderson og 
Viktor Jensen. Begge hold gik hele 
vejen til landsdelsfinalen uden at 

tabe en eneste match, men desværre måtte U16 hol-
det se sig slået af Furesø med en minimal margen, 
men det var fantastisk at have 2 hold i finalen på Sjæl-
land, så vi kan godt være stolte af en 2. plads til dem. 
Til gengæld havde U25 holdet (Sofie K. Bjerg Jensen, 
Oliver Thomas og Mathias Skriver på finaledagene)  
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hvæsset golfkøllerne og klare-
de først semifinalen i Hjorte-
spring 6-0 over Dragør og sene-
re på dagen landsdelsfinalen 
med en 6-0 sejr over CGC og 
var dermed direkte videre i 
landsfinalen, som blev afholdt i 
Skærbæk Mølle den 6. oktober. 
Her mødte de Gyttegaard GK, som 
de endte med at slå 4-2, så FGK’s 
sejeste juniorer kan nu kalde sig 
landsmestre i række U-25C (hcp 
over 15 pr. 1. januar 2019). Po-
kalen står på kontoret, så den er 
god nok! Kæmpe tillykke til hol-
det med Karina Thomas som hold-
leder. Det lover godt for sæson 
2020 og for FGK i fremtiden.  

En af de tilbagevendende begi-
venheder er vores SommerCamp, 
som i 2019 så lidt anderledes ud 
end tidligere, da vi havde valgt at 
tage ”ud af huset”. Vi mødtes til 
en hyggefredag i FGK, hvor der 
selvfølgelig blev spillet golf men 
også ristet snobrød på klubbens 
nye bålplads. Efter en nat i klub-
bens kælder blev bilerne proppet 
med 13 juniorer, 4 voksne, telte, 
soveposer, golfudstyr og meget 
andet, og så gik turen til Birkemo-
se ved Kolding med et stop i Blom-
menslyst Golfklub, hvor der blev 
spillet både 18 huller og Par-3, 
inden vi nåede målet. Vi blev i Birkemose til søndag, 
hvor vi havde fri golf på deres Par-3 bane og spil på 18 
huller, inden vi kørte hjem igen efter en super god og 
meget hyggelig camp. Vi håber på, at vi kan komme 

derover en anden gang, da det er et dejligt sted med 
en varm og uformel atmosfære, hvor juniorerne virke-
lig havde mulighed for at boltre sig. 

Det er også en stor fornøjelse at se, hvordan der efter-
hånden er kommet en fast gruppe af helt små juniorer, 

der prøver kræfter med golfen. I 
2019 blev der lanceret et nyt tiltag, 
JungleGolf, som flere af dem var 
med til at prøve i Asserbo. FGK er 
kommet i træffællesskab med 5 an-
dre nordsjællandske klubber, og det 
er tanken, at vi på skift skal afholde 
træf for de små i alle klubber, så 
der bliver noget at se frem til i den 
kommende sæson.  

Det er med spænding, vi ser frem til 
den kommende periode, især set i 
lyset af at vi har måttet sige farvel til 
Carina. Hun har været en god støtte 

for juniorerne og undertegnede i 
årenes løb, og vi ønsker hende 
alle ”god vind” fremover. Joachim 
er her heldigvis stadig til stor for-
nøjelse for alle, og så glæder vi os 
til at byde en ny træner og samar-
bejdspartner velkommen i FGK, 
så vi sammen kan planlægge en 
fantastisk sæson 2020.  

På juniorudvalgets vegne   
 
Mette Meltinis 
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// ÅRSBERETNING KLUB 37RSBERETNING JUNIORUDVALGET 

Efter en flot og udbytterig sæson i 2019, hvor der var 
mere end 50 aktive medlemmer, ser vi nu fremad til 
en lige så god sæson i 2020.  

Formålet med Klub 37+ er uændret at integrere både 
nye og ”gamle” spillere yderligere i golfklubbens 
mange forskellige aktiviteter, såvel de mere spille-
mæssige som de sociale. 

Udvalget, der nu består af 6 personer, som har sam-
let en masse erfaring fra de forrige år, er nu parat til 
en ny og spændende sæson med mange aktiviteter. 

Aktivitetsniveauet forventes at være på samme ni-
veau som sidste år med få mindre justeringer. Arran-
gementerne udøves i et samarbejde mellem udval-
gets medlemmer og trænerstaben. 

Udvalget planlægger at holde tre større turneringen 
med forskellige spilleformer og med efterfølgende 
socialt samvær og hygge. Turneringerne spilles over 
18 huller. 

Ligeledes har vi planlagt tre mindre turneringer over 
12 huller. Igen vil vi gerne introducere andre spille-
former end Stableford for at vise, at golfspil kan være 
meget interessant og morsomt. Vi afslutter også disse 
turneringer med hyggeligt samvær. 

Aktiviteten Short Game er også på programmet og 
bliver styret af udvalgets medlemmer. 

Trænerstaben vil tage sig af de planlagte aktiviteter 
Bunker træning, Pitch og Chip træning, Driver træ-
ning og Spil med træner. 

Vi skal have ny træner i år, så det er med vis spæn-
ding, vi imødeser vedkommendes mening om det 
planlagte program. Vi må nok tage et vist forbehold 
for disse aktiviteter. 

Træner teamet gjorde i 2019 en stor indsats i forbin-
delse med Klub 37+. Vi ser frem til et godt og ud-
bytterigt samarbejde med den nye træner. 

Udvalget planlægger et informationsmøde ultimo 
marts, hvor vi vil fremlægge vore tanker om den 
kommende sæson, men så sandelig også gerne vil 
høre andres mening og eventuelle forslag til relevan-
te aktiviteter i Klub 37+. 

Medlemmerne i udvalget ser frem til den nye sæson 
og vil gøre deres yderste for, at det bliver en fin ople-
velse for alle deltagere. 

Sidste år havde vi mange medlemmer, som deltog i 
mange af vore aktiviteter. Det er stærkt motiverende 
for udvalget, så vi håber, at rigtig mange vil tage imod 
klubbens tilbud om deltagelse i Klub 37+. 

Poul Laulund 
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Året 2019 har for Regeludvalget været et helt specielt 
år. De nye golfregler, som trådte i kraft ved starten af 
2019 betød, at der var behov for en gennemgang af 
ændringerne. 
 
Der deltog over 200  på de tre regelaftener med fokus 
på de nye regler, der blev afholdt i starten af året. 
 
Der har været afholdt en regelaften for Regionsholde-
ne, med fokus på reglerne omkring hulspil. Endvidere 
har der været afholdt en regelaften for Damedagen.  

Som altid med rigtigt mange gode spørgsmål. 

 

Derudover har vi som sædvanligt deltaget, som dom-
mer ved klubmesterskaberne i slagspil. 

 

Jesper Raahauge har sagt ja til at blive en del af regel-
udvalget. Han har i 2019 gennemgået og bestået 
DGU’s regelkursus - level 1. 
Det er planen, at han i 2020 skal videre til level 2, som 
er klubdommer uddannelsen. 
Jesper R. deltog som dommer, da Frederikssund 
Golfklub var arrangør af junior distriktsfinalen, i efter-
året. 

 

Peter Jeppesen har også sagt ja til at blive en del af 
regeludvalget. Det er planen, at han i 2020 skal delta-
ge i DGU’s regelkursus - level 1. 
 
 

 
I 2019 har vi fået rigtigt mange regelspørgsmål. Både 
på mail og i klubben.  
Fortsæt endelig med at kontakte os i 2020.   
 
I 2020 vil vi meget gerne deltage i regelaftener, hvis 
der er behov for det. Og vi deltager som vanligt, som 
dommer ved klubmesterskaberne i slagspil 2020. 

 
Jesper Parkhøi  

// ÅRSBERETNING, REGELUDVALGET 
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// ÅRSBERETNING, REGIONSGOLF 

Golf er også en holdsport. 
 
I Frederikssund Golfklub spiller vore bedste hold i 
divisionerne og kvalifikationsrækken. Vore øvrige 
hold spiller i region Øst. 
 
Regionsgolf 
Regionsgolf-Danmark er den største klubturnering for 
klubgolfere i Danmark. Regionsgolf Danmark startede 
helt tilbage i 1970’erne og spilles som en landsdæk-
kende holdturnering med mange landsdækkende 
finaler. Mange ser på golf som en individuel sport, 
men det er så sandelig også et holdspil på forskellige 
niveauer. Der spilles landskampe og klubkampe på 
eliteniveau i divisionsrækkerne. Og lige under divisio-
nerne spilles i kvalifikationsrækker om oprykning til 
divisionerne. Øvrige hold spiller klubkampe i regio-
nerne Øst og Vest. Og der spilles lands- og regionsfi-
naler i rækkerne. 
   
I Regionsgolf mødes klubhold indenfor forskellige 
kategorier. Holdene er inddelt efter alder i Voksen, 
Senior, Veteran og Superveteran rækker og indenfor 
hver række igen inddelt efter handicap i A, B, C og D 
rækker.   
  
I hver klubkamp spilles én dame- og tre herresingler, 
samt en mixfoursome. Der spilles hulspil uden handi-
cap. Holdene er inddelt i puljer - typisk med fire klub-
hold i hver. Et regionshold møder tre andre klubbers 
hold og der spilles såvel ude som hjemmekampe.  
Regionsgrundspillet består således af 6 kampe. Pulje-
vinderne går videre til slutspil.  
 
  
C- holdet 2019 

Veteran B 2019 

 
Frederikssund golfklub har succes.  
FGK har været med i mange år og har haft pæn 
sportslig succes.  Gennem årene er flere af vore hold 
blevet lands- og regionsmestre og vi håber, at dette 
også fortsætter i de kommende år.  
 
2019 var et spændende år for regionsgolfen og igen 
lykkedes det for FGK at gøre sig gældende. Vi stillede 
med hold i 10 rækker og hele 5 af vore hold blev pul-
jevindere og deltog i slutspilskampe. B holdet nåede 
til 1/8 finale, Veteran A og Super Veteran C nåede til 
¼ finale, D hold og Senior B nåede begge semifinale, 
og længst nåede Super Veteran B idet de spillede fi-
nale men desværre tabte knebent til Søllerød med 5-
6.  

Hvis man er fuldtidsmedlem og har et retvisende EGA
-handicap kan man komme i betragtning til at spille 
på et hold. Klubben håber, at mange af vore dygtige 
spillere vil deltage, så vi kan stille med nogle rigtig 
stærke hold og skabe gode resultater.   
 
I skrivende stund er Regionsgolf Danmark ved at 
planlægge puljerne for 2020. Nå det er på plads går 
holdkaptajnerne for de enkelte hold i gang med at 
sætte holdene for 2020.  
 
Læs mere om turneringen på Regionsgolf Danmarks 
hjemmeside http://rgd.dk/ 
 
Er du interesseret eller har spørgsmål. Kontakt hold-
kaptajnerne eller klubbens koordinator …  
 
Jørren Kjær 
Klubkoordinator 
kjaer@vinpakken.dk 
tlf. 20710151   

http://rgd.dk/
mailto:kjaer@vinpakken.dk
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// ÅRSBERETNING, REGIONSGOLF 

 2020 A rækker 
  

B rækker 
Min. hcp 11,5 

C rækker 
Min. hcp 18,5 

D rækker 
Min. hcp 26,5 

Voksen rækker 
Fra 21 år 

 B – række 
Min. hcp 11,5 
Holdkaptajn 
Ikke fastsat endnu 

C – række  
Holdkaptajn 
Peter Basse 

Senior D-1 
Holdkaptajn 
John Langaa 

Senior  
rækker 
Fra 50 år 

Senior A 
Ingen hcp grænse 
Holdkaptajn 
Lennart Mileheim 

 Senior C  
Holdkaptajn 
Lars Gredsted 

Senior D-2  
Holdkaptajn 
Jørgen F. Schmidt 
  

Veteran  
rækker 
Fra 60 år 

Veteran A  
Min. 60 år  
Holdkaptajn 
Henrik Kolind 

Veteran B 
Holdkaptajn  
Henning Mouritsen 

    

Super Veteran 
rækker 
Fra 70 år 

  Super Veteran B 
Holdkaptajn 
Steffen Johansen 

Super Veteran C  
Holdkaptajn 
Ole Nøhr-Petersen 
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2019 har været  et hårdt år med hensyn til  sponsor -
aftaler, pengene sidder ikke så “løst” hos de er-
hvervsdrivende i Frederikssund og omegn, som de 
tidligere har gjort. 

Vi er dog lykkes med at få tegnet aftaler på 9 af de 18 
huller på den “store bane og der er således stadig 9 
huller, vi meget gerne skal lave aftaler på i 2020. 

Hvis du kender nogen, der kunne være interesseret i 
markedsføring på et af vores flotte huller, hører vi 
meget gerne fra dig. 

Puttinggreen var i 2019 rigtig flotte, med Danske 
Bank logo på alle 18 huller. I 2020 fortsætter Danske 
Bank på halvdelen af de 9 huller og vi søger derfor en 
sponsor til de sidste 9 huller. 

Der var en målsætning for 2019 på kr. 100.000,00 for 
nye sponsorer,  det er opnået med succes. Vi fik en 
del nye og havde succes med at fastholde de fleste af 
de “gamle” 

I 2020 er der igen budgetteret med yderligere kr. 
100.000,00 og der arbejdes på flere forskellige mulig-
heder. 

Igen vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du kender 
nogen, der kunne være interesseret eller hvis du har 
gode ideer.  

Der er muligheder i alle prisklasser med start helt 
nede fra kr. 2.500,00 pr. år. 

John Christiansen 

 

 

 

 

 

 

 

ACACIA BLOMSTER 
ANDERSEN BILER A/S 

APON SERVICE 
AUTOHUSET FREDERIKSSUND 

AUTOMOBILFORRETNINGEN NORDSJÆLLAND 
BAUTAHØJ 

BB FUGEENTREPRISE APS 
BJERGMARK 

BYENS LÅSE & ALARM SERVICE 
CARLO CHRISTIANSENS EFTF. APS 

CARLSBERG 
CMC SERVICE 
DANSKE BANK 

DANSK REVISION 
DIETMAR G. THOMSEN 

DL RENGØRING 
DUE ANDERSEN AUTOMOBILER 

FISCHER MASSAGE 
FRI BIKESHOP 
GERLEV KRO 

HANDELSBANKEN 
HOME 

INGE RASMUSSEN, REG. REVISOR 
JYSKE BANK 

KIA BILER, KNUD NIELSEN A/S 
KOALA REKLAME A/S 

KVK APS 
LOKALAVISEN 

MALERMESTER BETTINA ELGAARD 
MØBELBØRSEN 

P.J.C. SYSTEMUDVIKLING 
PORSDAL & NIELSEN 

PROFIL REKLAMEGAVER 
RDS VVS 

REALMÆGLERNE 
ROTPUNKT KØKKEN I HILLERØD 
SILLEBROEN SHOPPINGCENTER 

SKANDI DANMARK A/S 
SUPERBRUGSEN 

TANDLÆGERNE I SKIBBY 
VINPAKKEN.DK 

X3M GOLF 

 

 

 

 

Tak til sponsorerne 2019 

 
Vil du være 

med på 
listen i år? 

// ÅRSBERETNING, SPONSORUDVALGET 
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// ÅRSBERETNING SPORTSUDVALGET 

Året startede med de første træningspas i marts må-
ned og det var med et par udskiftninger i eliteafdelin-
gen. Vi måtte blandt andet sige farvel til et par spillere 
og en formand, men alligevel var det med frisk mod at 
vi startede sæsonen 2019. 
 
I april tog truppen på en 
lille trænings og ryste sam-
men tur til Skjoldnæs-
holm. Her fik vi en mulig-
hed for at lære hinanden 
bedre at kende og samti-
dig få trænet lidt golf. Op-
holdet strakte sig over en 
weekend, hvor formidda-
gen blev brugt på driving 
range og eftermiddagen forgik på banen. Efter endt 
træning og spil gik turen til Ordrup Kro hvor vi over-
nattede i to lejligheder, selvom det var trængt, var det 
super hyggeligt. 

 
Da de første kampe 
skulle spilles i maj må-
ned, stillede FGK med 
to herrehold, et i 3.Div 
og et i 5.Div . 
Vi havde også tilgang 
af et Seniorhold i Kval 

rækken. Desværre hav-
de det ikke været mu-
ligt at stille med et ve-
teranhold som året før. 

 
Alle hold lagde ud den 4. maj og det var med en lille 
forsinkelse, da der lå sne på banerne og om det var et 
tegn for den kommende sæson, skal jeg ikke kunne 
sige, men det var ikke den bedste sæson for nogen af 
holdene, blandt andet måtte vores første hold en tur 
ned i 4.Div i den nye sæson. Dog skal det siges, at an-
den holdet spillede i en meget tæt pulje, hvor man i 
andensidste runde lå til oprykning, men efter sidste 
runde lå til nedrykning. Det bliver dog til endnu et år i 
5.Div, da vi var blandt de bedste hold, der lå til nedryk-
ning og der var to ekstra pladser til den nye sæson. 
På trods af en masse god golf, måtte vores seniorer 
også se sig besejret af bedre hold og fik desværre hel-
ler ikke en ”drømmedebut”. 
 
Hvad skete der så omkring truppen i 2019? 
Som sagt var der lidt afgang inden sæsonen startede, 
så vi skulle finde nogen nye ansigter, der havde mod 
på at være med. Det viste sig dog ikke at være noget 
problem, faktisk udvidede vi truppen til cirka 20 spille-
re, dog var det spillere med et lidt højere hcp, men en 
lyst til at være en del af truppen både på et socialt og 

sportsligt plan. Carina nævnte flere gange, at der var 
en fantastisk stemning i truppen og alle havde en lyst 
til at lære og deltage i træningen. Især var det dejligt 
at se vores juniorer, som rykkede op i truppen, hur-
tigt blive en del af sammenholdet og være med til at 
gøre en god indsats til træningen. 
Der var lidt ideer til sæsonen 2019, som vi desværre 
ikke kunne fuldføre, men håber på at det vil lade sig 
gøre i den nye sæson. Vi prøvede blandt andet at la-
ve en åben træning med eliten og ville gerne have 
gentaget dette, men desværre blev kalenderen for 
tæt pakket for os og vi fik ikke gentaget dette, men 
det vil komme i 2020. 
Vi måtte desværre også tage afsked med Carina, som 
har været en fantastisk træner og samarbejdspartner 
omkring elitetruppen, altid åben for ideer og forslag 
omkring udviklingen af truppen. Tusind tak for sam-
arbejdet fra hele truppen. 
 
Planer og målsætninger for 2020 ? 
Det er lidt svært allerede nu at melde en masse ud, 
da trænersituationen endnu ikke er på plads, men 
ideen med at holde åben træning med eliten fort-
sætter og ønsket er, at vi afholder 3 styk åbne træ-
ninger og der vil blive tilmelding via golfbox. 
I starten af det nye år vil vi i truppen holde et møde 
og eventuelle nye ideer og forslag vil blive drøftet. 
Efter en lang tur ned igennem divisionerne, er det nu 
vi skal vende den dårlige stime og forhåbentlig have 
lidt optur i stedet. Da der ikke har været nogen af-
gang til den nye sæson og der vender nogle gamle 
kendinge tilbage til truppen, er forhåbningerne høje 
og troen på en god sæson med resultat er helt i top. 
Vi stiller med 3 hold i 2020, ligesom sidste år er det 
med to herrehold ( 4 og 5.Div), MEN i år stiller vi også 
med et damehold, hvilket har været et stort ønske 
for klubben i lang tid og da vi sidste sæson kiggede, 
hvilke spillere der var til rådighed, var der helt klart 
en mulighed. Desværre er Carina ikke længere en del 
af holdet, men vi har så mange dygtige damer, at vi 
stiller med et hold i 2020. 
De nye damer vil selvfølgelig indgå i elitetruppen 
med samme muligheder som alle andre. 
Hvis man har lysten, tiden, viljen og evnen, så er man 
mere end velkommen til at kigge forbi truppen og få 
en snak men vores nye træner eller undertegnede, vi 
er IKKE en lukket gruppe og vil rigtig gerne have nye 
ansigter i truppen, vi er også samtidig helt åbne for 
forslag og ideer. 
Vi vil gerne takke for opbakningen i 2019 og håber, at 
flere vil kigge forbi, når vi skal i gang med den nye 
sæson. 
 
På gensyn i klubben og en rigtig god sæson til alle. 
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// ÅRSBERETNING, TURNERINGSUDVALGET 

KLUBMESTRE 2019 

Vi har i 2019 haft 5 dage med klubturneringer og 4 dage med klubmesterskaber. 

I 2018 prøvede vi med en ny turnering – Super Sixes hulspilturnering, hvor der var en god tilslutning, men en tilsva-
rende i år blev aflyst på grund af for få tilmeldinger. 

Vi har stort set været begunstiget af godt vejr til alle vores turneringer i år. 

Der blev kåret klubmestre i Dame og Herre række, i Midage herre række, i Senior herre række, i Veteran dame og 
herre række samt i junior drenge. Vi ønsker os en noget bedre tilslutning omkring klubmesterskaberne.  

Nedenstående en oversigt over turneringer i 2019. 

Referater fra turneringerne har været bragt i tidligere 
numre af Klubbladet og resultaterne kan ses i Golfbox. 

Lars Gredsted, Pia Parkhøj og Jørren Kjær er udtrådt af 
turneringsudvalget. En stor tak for deres arbejde i udval-
get. Udvalget har suppleret sig med 3 nye medlemmer 
Peter Jeppesen, Lennart Mileheim og Dietmar Thomsen. 

Vi vil her benytte lejligheden til at takke vore sponsorer 
for de flotte præmier ved vore turneringer.  
 
Der skal også lyde en tak til de medlemmer, der i løbet af året har hjulpet turneringsudvalget. 

For 2020 forventer vi at afholde et uændret antal turneringer, og håber at der fortsat bliver en god tilslutning.  

 
Ib Skovgaard Sørensen                                                                                          
Formand for turneringsudvalget  

Ikke spillet 

JUNIOR PIGER 

Ikke spillet 

SENIOR DAMER 

Ikke spillet 

MIDAGE DAMER 

Lennart Mileheim 

HULSPIL HERRER  

Freja Hvitfeld Anderson 

SLAGSPIL DAMER 

Esben Sonne Engsted 

SLAGSPIL HERRER 

Mathias Bach 

JUNIOR DRENGE 

Claus Christensen 

SENIOR HERRER 

Thomas Lundquist 

MIDAGE HERRER 

Ninna Harder 

VETERAN DAMER 

Henrik Pantmann 

VETERAN HERRER  

Ninna Harder 

HULSPIL DAMER 
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4. APRIL 

Home åbningsturnering 

8. MAJ 

Forårsturnering  

9. MAJ 

Hidsig Golfer  

10. MAJ 

Hidsig Golfer  

13. JUNI 
Danmarksturneringen 4. div., 5. div.  

& kvalifikation Damer 

14. JUNI 
Danmarksturneringen 4. div., 5. div.  

& kvalifikation Damer 

21. JUNI 
Dansk Revision & Bestyrelsens forkælelsesturnering 

4. JULI 
Carlsberg Flagturnering 

15. AUGUST 
Danmarksturneringen 4. div., 5. div.  

& kvalifikation Damer 

29. AUGUST 

Klubmesterskab Slagspil 

30. AUGUST 

Klubmesterskab Slagspil 

18. SEPTEMBER 
Sponsorturnering 

19. SEPTEMBER 
Klubmesterskab Hulspil 

20. SEPTEMBER 

Klubmesterskab Hulspil 

26. SEPTEMBER 
Andeturnering 

4. OKTOBER 

Bagmærketurnering 

10. OKTOBER 

Parturnering Afslutning 

17. OKTOBER 

Udvalgsturnering 

På de næste sider kan du se klubbens turne-

ringer med sponsorer, hvornår de afvikles og 

hvilken spilleform.  

Sæt allerede nu kryds i kalenderen, så du er 

klar til at klikke på tilmeldingsknappen i 

Golfbox, når turneringen åbnes. 

Vi glæder os til at tage godt imod både dig 

og vores sponsorer og vi vil gøre vores til, at 

det bliver nogle hyggelige dage i godt sel-

skab.

 

TURNERINGPLAN 2020 
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HOME 

ÅBNINGSTURNERING 

 DATO 

 Lørdag den 4. april 

 GUNSTART 

 Kl. 09.00, Flaghejsning 

 kl. 08.30 

 TURNERINGSFORM 

 Individuel stableford 

 

Årets første turnering efter en 

lang vinter - meld dig hurtigt til, 

der bliver rift om pladserne. 

Sponsor er HOME Frederikssund 

ved  Lars Wilkens. Når du skal 

handle bolig, så tag fat i HOME 

Frederikssund, her får du en god 

og venlig betjening. 

 Telefon 7020 0020 

// TURNERINGSPLAN 2020 
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PROSHOPPENS 

FORÅRSTURNERING 

 DATO 

 Fredag den 8. Maj 

 START 1. TEE 

 Kl. 08.00 

 TURNERINGSFORM 

 Slagspil/Stableford 

 

Proshoppen har de seneste år 

været sponsor for årets Forårs-

turnering, og det fortsætter de 

med i år. 
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DANSK REVISION 

BEST. TURNERING 

 DATO 

 Lørdag den 21. Juni 

 GUNSTART 

 Kl. 09.00 

 TURNERINGSFORM 

 Overraskelsesturnering 

 

Igen i år indbyder Dansk Revison  

Frederikssund og klubbens be-

styrelse til en anderledes turne-

ring, hvor forkælelse fra besty-

relsesmedlemmerne står i høj-

sædet. 

Dansk Revision er en god samar-

bejdspartner, uanset om du skal 

have lavet regnskab eller du skal 

have hjælp til regnskabsmæssige 

spørgsmål. 

// TURNERINGSPLAN 2020 
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CARLSBERG  

FLAGTURNERING 

 DATO 

 Lørdag den 4. Juli 

 START 1. TEE 

 Kl. 08.00 

 TURNERINGSFORM 

 Slagspil 

 

Traditionen tro har vi også i 2020 

vores flagturnering med Carls-

berg som sponsor. 

Turneringen er en slagspilsturne-

ring, hvor det gælder om at nå 

så langt med de tildelte slag man 

har. Det udleverede flag sættes 

der, hvor bolden lander efter det 

sidste slag. 

Carlsber er leverandør af drikke-

varer til klubbens restaurant, og 

støtter klubben via sponsorater 

og præmier. 
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SUPERBRUGSENS 

ANDETURNERING  

 
 DATO 

 Lørdag den 26. September 

 GUNSTART 

 Kl. 09.00 

 TURNERINGSFORM 

 Individuel stableford 

 

Er det dig, der skal have julean-

den med hjem? 

Igen i år afholder vi andeturne-

ringen, hvor du har mulighed for 

at vinde gode præmier, her-

iblandt ænder til Mortens Aften 

eller til Julens bord. 

 

// TURNERINGSPLAN 2020 
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// ÅRSBERETNING, ALBATROS 
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NOTER TIL ÅRSREGNSKABET 

Mange vil nok sige, at vi i klubben budgetterer lidt for forsigtigt, for de senere år, er vi hvert år kommet ud med et 
resultat, der er væsentligt bedre end budgetteret, men det er nu ikke tilfældet. Vi forsøger hvert år at lægge bud-
gettet ud fra den faktuelle status på antal medlemmer, deres fakturagrupper og forventningerne til nye medlem-
mer i løbet af året. Samtidig kigger vi på udgifterne i de forskellige udvalg, under hensyntagen til de forventninger 
vi har til udvalgene, hvoraf baneudvalget er det største. Alligevel er det lykkedes, sammen med både medlemmer 
og ansatte at lave besparelser på vores omkostninger, hvilket vi er meget glade for, da det er medvirkende til at 
holde kontingentet i ro eller kun lave mindre justeringer. 
 
2020 er ikke anderledes end de foregående år også her kommer vi ud af året med et resultat, der er væsentligt 
bedre end budgetteret. 

Af ikke budgetterede indtægter finder vi i alt ca. kr. 350.000,-, som vi via ansøgninger hos kommunen og forskellige 
fonde, har fået tildelt. Disse midler har været medvirkende til, at vi har kunnet opføre de to siloer til banemateria-
ler, som kommunen for 4 år siden pålagde os at opføre og vi har kunnet iværksætte en stor hvervekampagne efter 
nye medlemmer, som forhåbentlig i 2020 gør, at vi med udgangen af året vil være flere medlemmer end vi var 1 
januar, hvilket så vil være første gang i 6 år. 

INDTÆGTER 

De samlede indtægter ligger ca. kr. 225.000,- højere en budget og her udgør nye sponsoraftaler netto kr. 
110.000,-, hvilket skyldes en ekstraordinær frivillig indsats på salg af sponsorater. 

UDGIFTER 

Administrationen  
Også her er der sparet penge, ca. kr. 70.000,-, hvilket blandt andet skyldes, at vores bogholderi passes af Pe-
ter Kirketerp på frivillig basis. 

Bygningers drift  
Her passer de budgetterede tal med de faktiske - på nær få tusinde kroner.  

Banens drift  
Ultimo august sagde vi farvel til en greenkeeper, der ville prøve nye udfordringer og da det var så sent på 
sæsonen kunne det ikke betale sig at ansætte en ny på det tidspunkt, så vores andre greenkeepere støttede 
op og klarede skærene, en mand mindre, hvilket blandt andet gjorde at vi sparede ca. kr. 115.000,-.  

Udvalg  
Udvalgene tilsammen har, jævn fordelt alle udvalg, sparet ca. kr. 77.000,- i forhold til budgettet. 

 

Alt i alt er resultat der, via en fælles indsats af både medlemmer og ansatte, at vi kommer ud af året med ca. 
kr. 471.000,- bedre, end vi havde turde håbe på. 
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ÅRSREGNSKABET 2019 
DRIFTSREGNSKAB 

RESULTATOPGØRELSE Budget 2019 Realiseret 2019 Realiseret 2018 

 T-Kr. T-Kr. T-Kr. 

Indtægter 
  Kontingenter 4.114 4.223.979 4.396 
  Greenfee indtægter 656 631.153 655 
  Sponsor indtægter 458 598.680 500 
  Andre medlemsindtægter 201 190.715 220 
  Offentlige tilskud 90 100.661 94 

Indtægter i alt  5.519 5.745.188 5.865 

 
Udgifter 
  Administration -1.191 -1.119.130 -1.138 
  Bygningers drift -922 -922.212 -855 
  Banens drift -2.417 -2.302.944 -2.552 
  Udvalg -272 -194.753 -320 
  Sponsorudgifter -96 -127.062 -139 
  Træner -183 -177.500 -183 

Udgifter i alt -5.081 -4.843.601 -5.186 

Resultat før renter og afskrivninger 438 901.587 679 

 
Finansielle poster 
  Finansielle indtægter 0 1.996 1 
  Finansielle udgifter -198 -189.430 -249 

Finansielle poster i alt -198 -187.434 -248 

Resultat før afskrivninger 241 714.153 431 

 
Afskrivninger 
  Maskiner og inventar -123 -130.317 -109 
  Bygninger -11 -10.988 -11 
  Baneanlæg -7 -6.863 -10 
  Tunnel og veje 0 0 0 
  Tab på debitorer, konstateret 0 0 0 
  Tab på debitorer, hensat 0 0 0 

Afskrivninger i alt -142 -148.168 -129 

 

Driftsresultat 98 565.985 302 
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ÅRSREGNSKABET 2019 
BALANCE 

AKTIVER  31.12.19 31.12.18 

Materielle anlægsaktiver  Kr. T-Kr. 

  Bygninger  9.201.187 9.212 

  Baneanlæg  5.172.725 4.903 

  Tunnel og veje  1.686.399 1.686 

   Maskiner og inventar  277.577 349 

Materielle anlægsposter i alt  16.337.889 16.150 

 

Finansielle anlægsaktiver i alt   24.310 24 

 

Finansielle aktiver i alt   16.362.199 16.174 

 

Omsætningsaktiver 

Tilgodehavender 

  Tilgodehavende kontingenter  1.275.248 1.154 

  Hensat til imødegåelse af tab  -35.000 -35 

  Tilgodehavende moms  35.166 66 

  Periodeafgrænsningsposter  181.801 92 

  Tilgodehavender i alt  1.457.215 1.277 

 

Likvide beholdninger  53.987 265 

Omsætningsaktiver i alt  1.511.202 1.542 

Aktiver i alt   17.873.401 17.716 
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ÅRSREGNSKABET 2019 
BALANCE 

PASSIVER  31.12.19 31.12.18 

  Kr. T-Kr. 

Egenkapital    

  Overført resultat pr. 1. januar  8.514.781 8.213 

  Årets resultat  565.985 302 

  9.080.766 8.515 

 

  Golfandele pr. 1. januar  4.695.000 4.695 

  Golfandele pr. 31. december  4.695.000 4.695 

 

Egenkapital i alt  13.775.766 13.210 

 

Gæld 

  Spar Nord Bank, Erhvervslån (klubhus)  1.500.000 2.432 

  Andel af langfristet gæld, der forfalder inden for 1. år  -127.892 -2.432 

  Langfristede gældsforpligtelser i alt  1.372.108 0 

 

  Periodeafgrænsningsposter  306.289 0 

  Kreditinstitutter  268.821 2.432 

  Diverse kreditorer  253.437 278 

  Forudfaktureret kontingent  1.510.575 1.403 

  Feriepengeforpligtelser  117.000 176 

  Skyldige lønafhængige omkostninger  269.405 218 

  Kortfristede gældsforpligtelser  2.725.527 4.506 

 

Gæld i alt  4.097.635 4.506 

 

Passiver i alt  17.873.401 17.716 
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PENGESTRØMSANALYSE 2019 
  

 

 

 

 

   2019 

   T-Kr. 

Årets resultat   569 

 

  Afskrivninger, anlægsaktiver   148  

  Kursregulering, værdipapirer   -1 

  Reguleringer   147 

 

  Ændringer i tilgodehavender   -180 

  Ændring i kortfristet gæld   -1783 

  Pengestrømme fra driftsaktivitet   -1.963 

 

  Nettotilgang af materielle anlægsaktiver m.v.   -336 

  Ændring i langfristet gæld   1.372 

  Ændringer i likvider   1.036 

 

Likvider primo   265 

Likvider ultimo   -54 

   0 
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BUDGET 2020 
  

RESULTATOPGØRELSE  Budget 2020 Realiseret 2019 
  Kr. T-Kr. 

Indtægter 
  Kontingenter   3.825.665 4.224 
  Greenfee indtægter  609.100 631 
  Sponsor indtægter  527.000 599 
  Andre medlemsindtægter  186.585 191 
  Offentlige tilskud  90.000 101 

Indtægter i alt   5.238.350 5.745 

 
Udgifter 
  Administration  -1.130.925 -1.119 
  Bygningers drift  -923.532 -922 
  Banens drift  -2.380.744 -2.303 
  Udvalg  -226.226 -195 
  Sponsorudgifter  -100.500 -127 
  Træner  -182.500 -178 

Udgifter i alt  -4.944.427 -4.844 

Resultat før renter og afskrivninger  293.923 -679 

 
Finansielle poster 
  Finansielle indtægter  0 -1 
  Finansielle udgifter  -70.108 -249 

Finansielle poster i alt  -70.108 -248 

Resultat før afskrivninger  223.815 431 

 
Afskrivninger  -111.149 -129 

Driftsresultat  -112.666 302 
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FORSLAG 

 
TIL GENERALFORSAMLINGEN 2020 

FRA BESTYRELSEN 

Fastsættelse af værdi på andel 
Bestyrelsen foreslår at værdien på kr. 5.000,- fasthol-
des. 

Valg af formand 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Michael Tøgersen 

Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Bestyrelsen foreslår genvalg af   
Jeanne Neumann 
Jørren Kjær 
Peter Basse 

 
Valg af suppleanter 
Bestyrelsen foreslår genvalg af  
Christian Brangstrup 
 

Valg af revisor 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Dansk Revision 

 
Forslag fra bestyrelsen 
Ingen forslag 

FRA MEDLEMMERNE 

Der er ikke indkommet forslag fra medlemmer inden 
fristens udløb den 1.2.2019 
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PRISER 2020 
 

KONTINGENTER MÅNED KVARTAL ÅR 

Seniormedlemskab 630,00 1.815,00 7.260,00 

Hverdagsmedlemskab 530,00 1.515,00 6.060,00 

Ungseniormedlemskab 235,00 625,00 2.500,00 

Juniormedlemskab 125,00 300,00 1.200,00 

Juniormedlemskab uden banetilladelse   400,00 

Flex-B+ med øvebolde 235,00 625,00 2.500,00 

Flex A medlemskab (Begrænset til 150 medlemmer)   995,00 

Flex A medlemskab inkl. øveområder og øvebolde   1.840,00 

Lokalmedlemskab I (År 1) 360,00 1.000,00 4000,00 

Lokalmedlemskab II (År 2) 525,00 1.500,00 6.000,00 

Obligatoriske øvebolde  

Alle ekskl. Flex-A og B   380,00 

Juniormedlemskaber   220,00 

______________________________________________________________________ 

BAGSKABE OG GARAGER 

Overskab Pr. år 440,00 

Underskab - 510,00 

Underskab med EL - 1.150,00 

Juniorskab - 270,00 

Garageplads til scooter med EL - 1.150,00 

Garageplads til buggy, benzin - 950,00 

Garageplads til buggy med EL - 1.600,00 

Gebyr for udlevering af nøgle, junior  100,00 

Gebyr for udlevering af nøgle, til andre  200,00 

Gebyrer refunderes ikke og nøglen skal afleveres ved opsigelse af skab 

UDLEJNING AF BUGGY 

Medlemmer  Pr. runde 200,00 

Gæster Pr. runde 250,00 

10 turs kort  Ved køb 1.500,00 

Årskort (1.3 til 30.11) Ved køb 2.500,00 

GREENFEE 

Greenfee 19+ år, max pris på hverdage.  Pr. dag 275,00 

Greenfee 19+ år, max pris på weekend– og helligdage.  Pr. dag 375,00 

SGO ORDNING, gælder kalenderåret 

Kan tilkøbes af Senior-,og Ungsenior medlemmer.  Ved køb 900,00 

INDSKUD (Betales af alle bortset fra juniorer).  Ved indmeldelse 995,00 
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FREDERIKSSUND GOLFKLUB 
Skovnæsvej 9 ● 3630  Jægerspris 

FREDERIKSSUND GOLFKLUB 

Skovnæsvej 9 - 3630 Jægerspris 

Telefon: 4731 0877 

E-mail: fgk@fgkgolf.dk 
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