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Referat fra bestyrelsesmøde 
Tirsdag, den 18. august 2020, kl. 17.30 
 
 
Deltagere Michael Tøgersen (MT) 
 Niels Erlandsen (NE)  
 Peter Kirketerp (PK)  
 Peter Basse (PB)    
 Jeanne Neumann (JN)  
 Inger M.  Stubbergaard (IS)  
 Jørren Kjær (JK)    
 Christian Brangstrup (CB) 
 Jørgen Bundgaard (JPB) 
 
Dagsorden      
     

1. Regnskab 1.1-31.7.2020 
JB fremlagde regnskabet der viser et pænt overskud i forhold til budgettet. 
Regnskabet følges tæt fra 1.9 så vi sikrer et positivt resultat pr. 31.12. 
 

2. Orientering fra formand og udvalg  
 

a. Formand 
Hele vores klub er gennemsyret af de mange nye medlemmer. Det er fantastisk, men også en kæmpe 
udfordring at finde ressourcer til de mange gode nye FGK´ere, som vi så gerne vil give en god 
oplevelse, så de får lyst til at blive faste medlemmer. Der skal lyde en fuldstændig fantastisk stor tak 
til alle jer, der kan afse tid til dette arbejde, og en stor varm velkomst til jer nye. 
Vi er i tæt dialog med DGA/Peter Thomsen vedr. pro for sæsonen 2021, hvor det er meget vigtigt, at 
vi får en gennemgående pro, der kan løfte opgaven. 
Der er mælkebøttefjernere i startehuset, som man er meget velkommen til at tage med på sin runde,. 
Husk at sætte dem på plds igen.  
Der er aftalt strategimøde for bestyrelsen lørdag d. 7/11. 
 

b. Udvalg 
- Baneudvalg  

Fredag den 14.8 blev der holdt baneudvalgsmøde, hvor udvalget drøftede de igangværende 
arbejder på banen samt ønsker til fremtidig banepleje og udvikling. 
Der er opsat nye skilte til ”Next Tee” på banen, der skulle gøre det lettere for gæster at finde 
rundt. Skiltene er i metal med udfræset ”Next Tee”. Skiltene bliver med tiden rustfarvede og 
indgår smukt i naturen. 
Udvalget har modtaget et rigtig godt skriv fra en gruppe af medlemmer, hvor i der blandt 
andet er et ønske om at få klippet roughen. Vi har torsdag et møde med en 
banearkitekt/banekonsulent fra DGU, hvor vi gennemgår banen med henblik på udarbejdelse 
af en 5 årig udviklingsplan, og herunder bliver også rough spørgsmålet taget op. 
Hen over efteråret i år og næste forår vil vi forsøge at få skåret fairways og tilført topdress, 
såfremt dette økonomisk er muligt, og ligeledes vil vi i efteråret tage fat på ”fairway” på hul 8 
endnu engang, for at få gang i græsvæksten. 
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- Begynderudvalg 
Begynderudvalget har travlt med de mange nye medlemmer, p.t. mere end 90 begyndere der 
er i gang med uddannelsen til golfspiller. 
Udvalget har måttet begrænse antallet til onsdagsmodulet til 20, da der ellers ikke er plads på 
Nordbanen. 
Der ydes en helt ekstraordinær indsats fra alle i udvalget for at få alle de mange nye begyndere 
igennem begynderforløbet, hvilket betyder, at mange af udvalgets medlemmer er hjælpere i 
klubben helt op til 3 gange om ugen. 
Den 17. oktober er der udvalgsturnering for alle klubbens mange frivillige. 

- Bygningsudvalg 
Henrik Helt har igen været i gang med en bygningsopgave, og denne gang er det blevet til en 
tiltrængt ny front til vores starterhus, hvor dørene og karmen var gået i stykker. Nu er der igen 
døre, der kan lukkes, og det ser flot ud. 
 

- Frivilligudvalg 
Udvalget fortsætter sine mange opgaver både på banen og omkring klubhuset. 
Der er vandet ved de mange nye træer, så de ikke går ud. 
Det er aftalt, at udvalget sammen med greenkeeperne kigger på stierne ved hul 6 til 7 og 9 til 
10, for at se om de kan ændres så de bliver bedre at gå på. 
 

- Handicapudvalg 
Handicapudvalget og andre relevante personer er på kursus i det nye handicapsystem ”WHS” 
fra torsdag den 20. august. Der vil i løbet af vinteren blive fholdt medlemsmøder, hvor vi 
gennemgår de nye regler for aflevering af scorekort og ny måde at beregne handicap på. 
 

- Hverveudvalg 
Hverveudvalgets aktiviteter har i år på grund af Covid-19 situationen været begrænset til 
Golfens Dag og en Facebook kampagne, og selv om dette ikke lyder af meget, så har det givet 
mere end 150 nye medlemmer i år, ikke mindst takket være en helt ekstraordinær indsats fra 
en stor gruppe af frivillige, der med Jørren Kjær og Christian Brangstrup som frontløbere har 
gennemført rigtig mange 2-dages introduktionsforløb for interesserede, der alle har betalt kr. 
495,- for at være med. 
Mere end 190 har klikket på kampagnen og afgivet deres navn, telefonnummer og email 
adresse og er efterfølgende blevet kontaktet af Jørgen Kjær eller Jørgen Bundgaard, hvilket har 
resulteret i, at i alt 140 personer har betalt og deltaget i forløbet, hvoraf mange efter følgende 
er blevet begyndermedlem i klubben. 
 

- Juniorudvalg 
Juniorudvalget har afvilket Junglegolf træf i klubben med stor succes. 
Der har været afholdt åben træning som sommergolf arrangement, hvor nye interesserede 
kunne deltage, og også her har  det været en stor succes. 
Flere af vores juniorer er aktive i D-Tour, hvor de spiller flere turneringer, og flere med vores 
juniorer som vindere. 
 

- Klub 37 
I forbindelse med planlægningen af 2021 sæsonen skal der kigges på aktiviteterne i Klub 37, så 
de lægges bedst muligt i forhold til andre aktiviteter i klubben. 
   

- Sponsorudvalg 
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PK havde et udkast til ny sponsorvæg med til mødet. Forslaget blev godkendt med et budget 
på kr. 25.000,-. Formålet er at løfte synligheden af klubbens mange sponsorer. 
 

- Sportsudvalg 
1. holdet rykker op i 4. division, og både 2. holdet og damerne fortsætter i henholdsvis 5. 
division og kvalifikationsrækken. 
  
Regionsgolf 
3 af vores 10 hold er med i slutspillet. 
Den 3/10 er der årsmøde i regionsgolf øst, hvor Jørren Kjær deltager.  

- Turneringsudvalg 
Udvalget afholder i den kommende tid klubmesterskaber i slagspil, Forkælelsesturneringen og 
Sillebro Cup.  
 

3. Eventuelt 


