
Referat fra Bestyrelsesmøde i Frederikssunds golfklubs herredag den 22.9.2021. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af fungerende formand 

2. Opgørelse af resultat for sæsonen 

3. Afslutningsturnering 

4. Bank 

5. Medlemsflugt 

6. Generalforsamling 

7. Tidsbestilling 

8. evt 

Tilstede var Torben Schütt, Jan Due, Kay Frey, Preben Cramer og John Tangaa. 

Ad 1. Valg af ny formand. 

På grund af Ove Nielsen sygemelding og at han er overgået til passivt medlem, udtræder han af 

bestyrelsen, indtil han kommer tilbage. Der er derfor behov for at bestyrelse konstituerer sig på ny. 

Som formand valgtes Jan Due, John Tangaa er kasserer, som han overtog da han erstattede Poul Laulund 

efter dennes dødsfald. De øvrige bestyrelsesmedlemmer forsætter med uforandrede opgaver. 

Ad 2. Opgørelse af resultat for sæsonen. 

Det blev diskuteret, hvorvidt vi skulle anvende: 

• Alle point der var scoret i sæsonen, uanset hvor mange gange man havde spillet 

• De 10 bedste scores (Point) for sæsonen. Eller 

• De 10 bedste Stableford/10 laveste scores i slagspil 

Bestyrelsen havde forskellig opfattelse af sagen, men beslutningen blev at anvende de 10 bedste scores 

(Point), ud fra at vi havde offentliggjort scores for hele sæsonen, og ud fra at der på internettet står at vi vil 

anvende de 10 bedste scores. 

I forbindelse med generalforsamlingen vil det blive vurderet, hvordan det skal være fremover. 

Ad 3. Afslutningsturnering. 

Den afvikles som Texas Scramble i en række med 4 mands/3 mands bolde. I 4 bolde skal hver spiller levere 

mindst 2 drives, mens i evt 3 bolde skal hver spiller levere 3 drives. Hvert hold har 1 ekstra slag pr hul. 

Jan byder velkommen og gennemgår reglerne for spillerne. 

John Laver holdopstilling og udsender startliste i løbet af weekenden. 

Jan Laver Regelspørgsmål 

Jan står for uddeling af gevinster sammen med Torben. 

Jan sørger for pokaler 

John sørger for gavekort og andre gaver. 



Vi mødes kl 1430 for at klargøre. 

Ad 4. Bank. 

John redegjorde for ønsket om at herredagen får sin egen bankkonto og oplyste at det i Danske Bank koster 

1000 kr i oprettelse og 75 kr pr måned derefter.  

Jyske bank har oplyst at de ikke ønsker at give sådan konto, men vil dog gerne forsætte med at sponsere 

bolde m.v. 

Det blev besluttet at følge John’s forslag 

John tager aktion 

Ad 5. Medlemsflugt 

Flere medlemmer af bestyrelsen har rygtevis hørt at der er en del specielt A-række spillere der har meldt 

sig ud af golfklubben pga utilfredshed med bestyrelsens manglende aktioner på forskellige områder. 

Da det rammer herreklubbens medlemstal hårdt (spec A-rækken) er det blevet besluttet at rette 

henvendelse til bestyrelsen med henblik på at høre hvad der evt kan gøres for at imødekomme kritikken på 

en eller anden måde, således at vi evt kan få medlemmerne tilbage. 

John kommer med sit udspil til Jan, som derefter tager kontakt til bestyrelsen. 

Ad 6. Generalforsamling. 

Det blev besluttet at afholde generalforsamling Tirsdag den 19.10.2021 kl 1900. 

John udsender mail til medlemmerne (Er sket) 

Ad 7. Tidsbestilling. 

Jørgen Bundgaard havde fortalt John at man overvejede at ændre tidsbestilling hor Damedagen og 

Herredagen, således at der er afsat 2 faste tidsrum (formiddag og eftermiddag), hvor medlemmerne kan 

booke indtil 3 dage før uden at andre kan tage tiderne. Herefter vil de blive frigivet til alle. 

Bestyrelsen havde umiddelbart ingen indvendinger mod forslaget. 

John giver Jørgen besked. 

Ad 8. Eventuelt. 

Inden bemærkninger. 

 

 

 

 

 


