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Deltagere    
 Michael Tøgersen (MT) 
 Niels Erlandsen (NE) Afbud 
 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 – forecast 
JB Gennemgik kort forecast for året, baseret på de kendte og igangsatte økonomiske foranstaltninger. 
Det ser stadig fornuftigt ud, men der er også igangsat projekter, der er ud over budgettet. 
 

2. Udmeldelser 
Det er kommet til bestyrelsens kendskab, at en gruppe på 12-15 personer overvejer udmeldelse af klubben, 
blandt andet med udgangspunkt i utilfredshed med banens stand og manglende udviklingsplaner, og at de 
ikke føler sig hørt.  
Bestyrelsen drøftede de faktuelle omstændigheder, og kunne nikke genkendende til enkelte af punkterne, 
men syntes også at der de sidste 2 år er sat rigtig mange ting i gang vedrørende banen. Bestyrelsen vil også 
gerne at ændringerne går hurtigere, men samtidig er det vigtigt, at tingene er gennemarbejdede, og det tager 
desværre tid, ligesom vi hele tiden skal sikre økonomien. 
 

3. Eventuel fremrykning af baneprojekter 
Der var til mødet fremsat ønsker til fremrykning af banearbejder, der var planlagt til 2021-2022, så de sættes i 
gang, så snart vi kan få ekstra mandskab til dette. 
Bestyrelsen godkendte ansættelse af 2 personer i 2-3 måneder til dette arbejde, såfremt vi kan få dem. 
Det blev besluttet at anvende op mod 200.000,- til et løft af banen. 
 
Bestyrelsen drøftede det udførte arbejde med 5 års planen og brugen af DGUs banekonsulent i arbejdet. 
PK mente, at man burde have inddraget konsulenten igen efter planen var lavet. 
MT orienterede om, at det udvalg, der var nedsat, havede drøftet de forslag, der var kommet fra konsulenten, 
men at man var enige om, at nogle af forslagene ikke var aktuelle at udføre (nu), herunder konsulentens 
forslag om at nedlægge op mod 50% af bunkerne.  
 

4. Nye formænd og udvalgsmedlemmer – hvor finder vi dem 
I flere af vores udvalg mangler vi nye (for)mænd/kvinder til at tage over. Derfor henstiller vi til alle 
medlemmer om at sige til, hvis de kunne være interesseret i at være med. 
Det drejer sig blandt andet om : 

- Hverveudvalg – planlægning af og gennemførelse af aktiviteter 
- Kommunikationsudvalg – ansvarlig for medlemskommunikation, hjemmeside og nyhedsbreve 
- Turneringsudvalg – planlægning, fornyelse og gennemførelse af klubturneringer 
- Handicapudvalget – varetagelse af handicaprelaterede sager og spørgsmål 
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5. SGO ordning 
Der har været afholdt møde mellem klubberne i SGO ordningen, og herunder blev der på foranledning af 2 
klubber forespurgt til en ændring af ordningen, så den fra 2022 gælder fra 1.3 til 30.11. 
Baggrunden for dette er, at de klubber, der har åbent til sommergreens, bliver overrendt af SGO medlemmer 
fra de andre klubber, og da en vinterrunde svarer til ca. 7 gange sommerrunde i slid, belaster dette disse 
baner urimeligt meget. 
Samtidig blev der stillet ønske om, at prisen blev reguleret til kr. 995,-, da den har været den samme siden 
2016. 
Bestyrelsen derøftede disse ønsker, og godkendte begge med virkning fra 1.1.2022. 
 

6. Asfaltering 
Vi har behov for asfaltering af vores tilkørselsveje, og har fået tilbud på det fra 3 leverandører. . 
Prisen ligger mellem 195.000,- og 230.000,- plus moms. 
Bestyrelsens godkendte omkostningen, og JB forsøger at forhandle en lidt lavere pris. Dette ver efterfølgende 
realiseret. 
 

7. Ordensregler 
Det nye sæt ordensregler blev fremlagt for bestyrelsen, og efter en gennemgang blev de godkendt som 
klubbens nye ordensregler. 
 

8. Greenfee priser 
Der var fremsat forslag om en stigning af greenfeeprisen med kr. 50,-, og samtidig genindførelse af rabat, når 
et medlem bookede en gæst. Forslaget blev godkendt, og er realiseret uden mærkbar ændring i antallet af 
greenfee spillere. 
 

9. Eventuelt 
Udviklingsplaner 
Bestyrelsen drøftede udviklingsplanerne for banen og besluttede at afsætte midler til ansættelse af 2 nye 
medarbejdere i en periode på 2 måneder til ombygning af blandt andet bunkere på banen, samt 50.000,- + til 
indkøb af store træer til de placeringer der er skitseret i baneplanen. 
PK forespurgte, til om udvalget havde vendt den færdige plan med DGUs banearkitekt for at afstemme den i 
forhold til de forslag, der var kommet fra arkitekten. Dette var ikke tilfældet, men der er kigget på de forslag 
der er kommet, og de, udvalget mente var interessante for FGK, var med i planen. 
PK var ikke tilfreds med denne beslutning, og fastholdt at man burde sende den til DGU inden man gik i gang 
med ændringerne. 
 
 
  


