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

1. Årsregnskab 2021, ikke revideret 
JB gennemgik udkastet til regnskab for 2021, der udviser et overskud på kr. 295.434 efter renter og 
afskrivninger. 
 
Bestyrelsens godkendte resultatet. 
 

2. Budget 2022 
Budgettet for 2022 viser et overskud på kr. 230.762,-, som skal ses i forhold til, at vi har afdrag på ca. kr. 
140.000. Efter afdrag er der kun ca. 90.000,- i likviditet til andre investeringer. Til sammenligning har det i 
2021 været nødvendigt med investeringer og afdrag for i alt kr. 452.000,-. 
 

Bestyrelsen godkendte budgettet.  
 

3. Orientering fra formand og udvalg  
Formand & udvalg 

a. Formand 
- Generalforsamling flyttes fra den 10. marts til den 22. marts kl. 19.00, så hele bestyrelsen har 
mulighed for at være med. 
 
- Udvalgsmøde flyttes fra den 17. marts til den 24. marts kl. 18.00. 
 
- Årsmøde i DGU er den 18-19. marts. 
 

  - Efter 8 år som formand og 11 år i bestyrelsen ønsker jeg at trække mig på generalforsamlingen i                                    
                                  marts. Det er helt udramatisk, og jeg vil gerne takke for rigtig mange gode år og oplevelser. 
 

b. Udvalg 
- Baneudvalg 

IMS orienterede om de igangværende arbejder på banen, der i vinterperioden omfatter bl.a. 
vertidræn af fairways, hækklipning, klargøring af maskiner. 
Herudover forsøger Lars (greenkeeper/mekaniker) at montere skørter på vores sprøjte, så vi 
ikke er lige så afhængig af vejrlig, som vi er p.t.. 
Der skal udarbejders en prioriteret investeringsplan for nye maskiner.  
 



Bestyrelsesmøde i 
Frederikssund Golfklub 

18. januar 2022 
 

 

 

 

- Bygningsudvalg 
Der bør findes en bygningssagkyndig til udarbejdelse af en vedligeholdelsesrapport for 
klubhuset. 
Det nye trænerstudio er nu færdigt og klar til, at Brian kan opbygge den tekniske del af det. 
Den samlede pris på opbygningen blev ca. kr. 55.000,- dyrere end budgetteret grundet stor 
stigning i materialer. Vi fik dog med Peter Villums hjælp forøget sponsoratet fra Brand af 1848 
Fonden med samme beløb, hvorefter opførelse af studioet blev stort set neutral for klubben. 
Stor tak til Fonden for deres velvillighed. 
  

- Frivilligudvalg 
Der er siden sidst blevet flyttet en del af de nye træer, da vi efter plantningen konstaterede, at 
de nogle steder stod for tæt. 
Udvalget planlægger hovedrengøring i klubhuset i løbet af februar. 
 

- Handicapudvalg 
- I løbet af det kommende år skal der findes en ny formand til udvalget, idet JB skal frigøres til 
andre projekter. 

- Hverveudvalg 
- I løbet af det kommende år skal der findes en ny formand til udvalget, idet JB kun påtog sig 
rollen, til vi kunne finde en permanent løsning. 
 

- Juniorudvalg 
Juniortræning i vinterperioden har været suspenderet p.g.a. covid-19 smittefare, men 
forventes genoptaget omkring 1.2. 
 

- Kommunikationsudvalg 
- I løbet af det kommende år skal der findes en ny formand til udvalget, der kan være med til 
at redifinere vores hjemmeside og nyhedsformidling. 
 

- Sportsudvalg  
Elite 
Vintertræning er blandt andet sket via et app system iværksat af Kasper (træner), og primo 
februar påbegyndes så egentlig træning i klubben. 
Regionsgolf 
Der er tilmeldt 12 hold til turneringen. 
 

- Turneringsudvalg 
- Fremlæggelse af oplæg til turneringsplan 2022 
JN fremlagde turneringsplanen for 2022. Denne blev med rettelser godkendt af bestyrelsen. 
 

4. Sekretariatet 
- Brev fra Søren Bloch Andersen / Bernt Hansen  

Bestyrelsen drøftede brev modtaget fra Søren Bloch Andersen, og der udarbejdes en 
svarskrivelse på vegne af bestyrelsen. 
  

- Bestyrelsen behandlede en forespørgsel fra Henri Nimb. 
JB svarer Henri Nimb på vegne af bestyrelsen. 
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- Oplæg fra Lars John Jørgensen  
Bestyrelsen har modtaget Lars John Jørgensens oplæg til eventuelle ændringer af Nordbanen, 
som bestyrelsen finder spændende, og takker Lars for det store arbejde. 
Baneudvalget overdrages rapporten, hvor den drøftes videre. 
 

- Modtaget forslag til generalforsamlingen fra Kirketerp  
Forslaget blev drøftet og taget ad notam. 
 

5. Eventuelt 

- (IMS) Buggy kørsel, vinter 

Det er konstatetet, at der er flere, der ikke følger retningslinierne i kørsel på banen ved 

rimfrost/frost. Bestyrelsen anmodede JB om at udfærdige et nyhedsbrev, hvor det klart 

fremgår, at de udstukne retningslinier skal overholdes, da kørsel med trolley/buggy ellers 

risikerer at blive fjernet som mulighed. 

 

- (JK) Fysioterapeut i klubben 

JK fremlagde et forslag til et samarbejde med en fysioterapeut, der er villig til at komme en 

fast dag i klubben, hvor medlemmerne kan få fysioterapeutisk behandling, og med en 

rabatteret pris. Der var enighed om at lade det komme an på en prøveordning i 1. halvår. 

 


