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Referat fra bestyrelsesmøde 
Tirsdag, den 14. august 2021, kl. 17.30  (ØK møde fra 16.30-17.30) 
 
Deltagere    
 Michael Tøgersen (MT) 
 Niels Erlandsen (NE)  
 Peter Basse (PB) Afbud 
 Jeanne Neumann (JN)   
 Inger M.  Stubbergaard (IS)   
 Jørren Kjær (JK)  
 Christian Brangstrup (CB)  
 Jørgen Bundgaard  (JPB) 
 
Dagsorden      
     

1. Regnskab august 2021  
JB gennemgik regnskabsforecast for året 2021, og forecastet viser et forventet årsresultat der er ca. 100.000,- 
bedre end budgettet. Der er i forecastet afsat midler til tiltag på banen, der ikke var budgetteret, men som 
ønskes lavet i år.    
 

2. Orientering fra formand og udvalg  
Formand & udvalg 

a. Formand 
Sillebro Cup har været afholdt med 80 spillere. 
Sponsorturneringen er også afholdt. 
Vi skal have ændret øl-/vandautomaten, så man kan betale med kort/mobilepay nu, så vi kan købe 
noget at drikke udenfor restaurantens åbningstid. 
Vi håber at have fundet en ny bogholder til at tage over efter Peter Kirketerp, og dette forventes 
overdraget i løbet af efteråret. Tak til Peter for indsatsen gennem de senere år. 
Vi har for længst bestilt nye bolde og måtter til driving range, men der er lang leveringstid som på så 
mange andre områder i samfundet. 
Vi er 1.033 medlemmer. Det er fantastisk, og der skal lyde en kæmpe tak til de frivillige for de mange 
weekender samt begynderudvalget. Vi håber, at rigtig mange frivillige kan deltage til 
Frivillighedsturneringen d. 16/10. Tilmelding snarest til Jørgen i sekretariatet. 
 

b. Udvalg 
- Baneudvalg 

Greenkeeperne laver en midlertidig sti ved hul 7, venstre om træerne ved green, for at 
beskytte den normale sti, så den kan komme sig efter megen slid. 
 
Vi har søgt tilskud/levering af træer til plantning i efteråret, men hvis vi skal have tilskud, kan 
de først leveres i april 2022, og kun i en højde på 60 cm, hvilket vi ikke kan bruge til de 
planlagte områder. Det er derfor besluttet at gå videre med det tidligere godkendte beløb til 
indkøb, og så søge om træer til levering næste efterår. 
 
Vi får klippet rough igen i løbet af efteråret, når væksten er taget af, således at den står 
nyklippet til sæsonstart. 
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Vi arbejder på at ansætte 1-2 mand i 2 måneder, som tidligere godkendt, men det er ikke 
lykkedes endnu. Vi håber på at finde dem i løbet af september. 
 
Bestyrelsen drøftede ”lørdagstimer” for greenkeeperne, da det kniber med at nå opgaverne på 
de afsatte 4 timer. Bestyrelsen lagde op ti,l at JB og IMS tager en drøftelse med Morten 
Andersen, og at vi finder en løsning. 
Roughen vil blive klippet endnu engang i år, når væksten er stoppet i græsset som følge af 
temperaturen. 
 
Begynderudvalg 

Der er lige nu 97 begyndere i gang med uddannelsen, og der er 46, der allerede har fået 
bagmærke i år. 
 
Begynderudvalget har besluttet at lave fadderrunder i oktober, som de også gjorde sidste år, 
så de, der er lige ved at være færdige, kan få godkendelse til stor bane i år. 
 
Der arbejdes tillige med vintertræning med Brian Amossen, for de begyndere der er i gang. 
 
Bagmærketurneringen for 2021 afvikles den 3. oktober. 
 

- Bygningsudvalg 
Der arbejdes fortsat på færdiggørelse af vores nye træner studio. Der mangler nu kun 
opsætning af plader indvendig og montering af foldedøre mod drivingrange. 
Stor tak til Henrik Helt for en helt enestående indsats. 
 

- Frivilligudvalg 
Der er malet klubhus, så det nu fremstår helt sort og hvidt igen, et flot arbejde. Tusind tak. 
Der er udlagt stenmel i lynshelterne, og de er nu helt klar til brug. 
Parkeringspladsen ved drivingrange istandsættes i uge 40, hvis vejret tilader dette. 
Der er opsat sigtemål bag greenen på hul 1, i form af en flagstang med en vimpel. 
 

- Hverveudvalg 
Årets sidste intro hold er afviklet, og af 8 deltagere meldte 8 sig ind som begyndere. 
Alt i alt har vi siden 1. januar fået 157 nye medlemmer, her i indregnet alle de mange nye 
begyndere. 
 

- Juniorudvalg 
FGK har haft deltagelse på D-Tour med hele 10 spillere. 
 

- Kommunikationsudvalg 
JK har kontakt til en eventuel ny kommunikationsudvalgsformand. 
 

- Sportsudvalg 
Der har været afholdt udvalgsmøde, hvor alle var bedt om at komme med input til næste års 
elitespil, og der var en god drøftelse omkring struktur med mere. Der kommer referater fra de 
kommende møder. 
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Regionsgolf 
Vores Super veteran hold skal spille landsfinale på Langesø Golfbane, og vi glæder os til 
resultatet.  
  

- Turneringsudvalg 
JN var blevet gjort opmærksom på, at juniorer ikke må have caddie til et klubmesterskab. 
Dette er ikke korrekt. Så længe der ikke er tale om en DGU turnering, må klubben selv 
bestemme, om der må være caddie. 
 
Der har været en del problemer med afviklingen af klubmesterskabet i hulspil, da der var 
tilmeldt en spiller, der ikke kunne deltage, da han ikke havde hjemmeklub i FGK 
(handicapregulerende hjemmeklub). Dette har betydet, at der inden finalen har måtte ændres 
i afviklingen af holdene, hvilket er sket i samarbejde med DGU, og derfor er sket korrekt og i 
henhold til at sikre den sportslige korrekte afvikling. 
 
 

3. Eventuelt 

IMS – Damedagen vedr. Booking af gæster på damedagene. 

Damedagen er ked af, at der bookes grupper af gæster i de primære tider om formiddagen om torsdagen, da 

det begrænser damerne i at bestille tider. Damedagen synes, det primært er om torsdagen, dette sker. 

JB orienterede om, at der bookes alle dage i ugen, og at vi ikke kan tillade os at sige nej til grupper af gæster. 

JB påpegede samtidig, at den ret til tidligere bestilling af starttider til Damedagen er betinget af, at der ikke 

sker en fast booking af tider til spillerne hver uge, selv om det er forskellige tider, da dette betyder, at der 

bookes til spillere, der måske ikke kommer, og derved blokeres tiderne for andre. 

Betingelserne for Herredagen er de samme.  


