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Hvem er på valg til  

generalforsamlingen 



Generalforsamlingen  22. marts  2022 
På generalforsamlingen,  tirsdag den 22. marts 2022, skal der vælges både formand, næstformand, kasse-

rer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Baggrunden for dette er, at vores nuværende formand Michael Tøger-

sen, efter 11 år i bestyrelsen, heraf 8 år som formand, ikke ønsker genvalg, hvilket betyder at der skal væl-

ges ny formand. 

 

Formandsposten 

Vores nuværende næstformand, Niels Erlandsen stiller op til posten som formand, hvorfor posten som  

næstformand skal genbesættes for et år. Der er ingen modkandidater. 

 

Næstformandsposten 

Vores nuværende kasserer, Jørren Kjær stiller op til posten som næstformand, hvorfor posten som kasse-

rer skal genbesættes for et år.  

Vores nuværende bestyrelsesmedlem, Peter Basse stiller op til posten som næstformand,  

 

Kassererposten 

Peter Kirketerp opstiller til posten som kasserer. Der er ingen modkandidater. 

 

Bestyrelsesmedlemmer 

Der tilmeldt i alt 7 kandidater til de 3 ledige poster som bestyrelsesmedlem. 

Opstillet til bestyrelsen er: 

Peter Basse 

Lars Gredsted 

Bo Lerche Henriksen 

Lars John Jørgensen 

Jeanne Neumann 

Ole Nøhr-Petersen 

Merethe Skyum 

 

På de kommende sider finder du en kort profil af de opstillede kandidater. 

Såfremt du ikke kan deltage i generalforsamlingen, kan du eventuelt give fuldmagt til et andet medlem, til 

på dine vegne at give en stemme. 

Vær opmærksom på, at et medlem højst kan medbringe fuldmagt fra 2 personer, og at fuldmagten tyde-

ligt skal indeholde navn og medlemsnummer på den person der skal have fuldmagten og navn og med-

lemsnummer på den der afgiver fuldmagten. 

Når medlemmet, der har modtaget fuldmagterne, ankommer til registrering til generalforsamlingen, kon-

trolleres fuldmagterne for stemmeberettigelse, og antal stemmesedler svarende til det godkendte antal 

stemmer udleveres. 



Kandidat Profil 

Valg til FGK Formand i Bestyrelsen marts 2022 

Niels Erlandsen 

 

 

Jeg blev medlem i Frederikssund Golf Klub i 1992 og efter jeg indtrådte i juniorudvalget omkring 2015, har jeg efterfølgende 
også været suppleant, bestyrelsesmedlem og i den seneste periode næstformand. Jeg har tillige været formand for Regel og 
amatør-udvalget og det seneste år også været med i Sportsudvalget. 

Privat bor jeg i Frederikssund sammen med min hustru Luise og vores 2 børn, Anna og Gustav, som alle har spillet golf, så selv 
om det for tiden primært er Gustav og mig som spiller, kan vi alle nyde en runde golf på vores ferier. 

Arbejdsmæssigt blev jeg advokat i 1998 efter 3 år som advokatfuldmægtig og jeg har siden 2013 haft eget advokatkontor i 
Havnegade i Frederikssund, hvorfra jeg tillige driver min ejendomsadministration som administrerer 50 andelsboligforeninger 
og ejerforeninger. I alt er vi 9 på kontoret. 

Advokatkontoret er specialiseret omkring fast ejendom og særlig køberrådgivning i forbindelse med privates køb af bolig. I 
den forbindelse er jeg certificeret hos Danske BOLIGadvokater og har været det siden foreningens stiftelse i 2000, og har sid-
det i bestyrelsen siden 2009 og blev formand i 2020. 

Ledelsesmæssigt gennemførte jeg 2017 Stifinders lederuddannelse som har fokus på opbygning af high performance teams og 
værdibaseret ledelse i forhold til realisering af planlagte mål. 

Ved valg som formand vil jeg fortsat arbejde på udvikling af klubben, herunder vores baner, faciliteter og vores klubmiljø, så vi 
forbliver Sjællands hyggeligste golfklub. 

Kandidat Profil 

Valg til FGK Næstformand i Bestyrelsen marts 2022 

Jørren Kjær 

 

 
Jeg er 69 år og har været medlem i FGK i 9 år. Jeg har været bestyrelsesmedlem i 4 år. 

Jeg har arbejdet i mange år i den finansielle sektor i bank og forsikring, senest som Regionsdirektør i Danica Pension. Og jeg 
har været selvstændig i byggebranchen, haft egen HR virksomhed og virksomhed med import og salg af vin. 

Jeg har erfaring i foreningslivet fra formandsposter i personaleforeninger, præsident i Rotary, bestyrelsesposter og pt. for-
mand for Ølstykke Billard Klub. En af Danmarks største og flotteste billardklubber. 

I FGK har jeg i bestyrelsesarbejdet været initiativtager til fornyelse af vores klublogo og indførelse af en officiel klubpolo. Jeg 
har deltaget i turneringsudvalg og hverveudvalg. Taget initiativ til, og afholdt Super Sixes Turneringer. Været vinsponsor for 
flere Kik’er, bl.a. begynderudvalget. Har koordinationsansvar for klubbens 12 regionshold og de over 100 tilmeldte spillere. 
Har været initiativtager til, og stået for afvikling af klubbens weekend introduktionskurser for potentielle nye golfere, hvilket 
bl.a. har resulteret i ca. 200 nye medlemmer i klubben de sidste 2 år.     

Jeg modtager gerne valg til den nye bestyrelse, og vil fortsat arbejde for at klubben kan videreudvikles med flere spændende 
aktiviteter, god baneudvikling, spændende arrangementer, fastholdelse og tilgang af medlemmer og have fokus på ”value for 
money” for medlemmerne. Så klubben også kan have råd til og kræfter til at bygge videre på Sjællands hyggeligste golfklub.                                           

 



Kandidat Profil 

Valg til FGK Næstformand i Bestyrelsen marts 2022 

Peter Basse 

 

 

Jeg er 55 år, arbejder som konsulent ved Dansk metal. 

Jeg har siddet i bestyrelsen i FGK siden 2014, har gennem tiden været med i hverveudvalget, baneudvalget og har lavet for-

skelligt frivilligt arbejde i klubben, bl.a. har jeg haft fornøjelsen af at rive alle bunkers i sommeren 2019 da der manglede 

greenkeeper personale, hjulpet til i sekretariatet, jeg har stået for boldopsamlingen på rangen i hver weekend i sæsonen siden 

2015. 

Jeg er pt med i turneringudvalget. Har gennem mit arbejde et godt organisatorisk kendskab og erfaring med bestyrelsesarbej-

de. Jeg synes det er vigtigt at alle i bestyrelsen byder ind og bliver inddraget. 

Kandidat Profil 

Valg til Kasserer i FGK Bestyrelse marts 2022 

Peter Kirketerp 

 

 

 

 

Medlem af Frederikssund Golfklub siden 1998 

Tidligere medlem af Herredagens bestyrelse 

Tidligere medlem af turneringsudvalget 

Initiativtager til ”Bestyrelsens forkælelsesturnering” 

Initiativtager til opsætning af klubbens nye sponsortavle 

Kasserer i Frederikssund Golfklub 2001-2007 og 2014-2021 

Har siden 2016 varetaget bogholderi-funktionen på frivillig basis 

Har min daglige gang på kontoret og deltager derfor i ”mangt og meget” i den daglige drift 

Jeg ”brænder” for klubben og arbejder for, at vi i bestyrelsen får lagt (og gennemført!) både kort- og langsigtede planer for 

alle aspekter i klubben – herunder naturligvis også banerne. 



Kandidat Profil 

Valg til FGK Bestyrelse marts 2022 

Bo Lerche Henriksen 

 

 

 

Mit navn er Bo Lerche-Henriksen. Jeg kommer fra Vejle men flyttede til Frederikssund i 2009 og har været medlem af FGK lige 
siden. Jeg har tidligere rejst meget og derfor ikke været så aktiv i klubben. Som så mange andre gav Corona mig muligheden 
for at blive mere aktiv og sidste år startede jeg i frivillighedsgruppen. 

Jeg runder 48 år i 2022 og bor på Kornvænget i Frederikssund sammen med min hustru Tina og vores to drenge på 11 og 15 
år. Ingen af dem spiller golf - endnu, men jeg håber at min glæde ved spillet og klubben snart smitter af på dem :-) 

Hvis jeg bliver valgt til bestyrelsen vil jeg bidrage med konstruktive ideer og måske noget nytænkning, samt sikre at andres 
stemmer og ideer får taletid. 

Kandidat Profil 

Valg til FGK Bestyrelse marts 2022 

Larts Gredsted 

 

Mit navn er Lars Gredsted, jeg er 69 år og PhD (pensionist hele dagen) på tredje år. Jeg har boet i Gerlev 

Strandpark siden 2008 og blev medlem af FGK i august 2013, hvor jeg fik mit bagmærke. Spiller i dag i 

HCP 19,9, spiller Herredag og Regionsgolf og har været formand for Turneringsudvalget. Deltager desu-

den som frivillig ved beskæring af træer, plantning af træer samt diverse anlægsarbejder. 

Jeg er uddannet akademiingeniør fra 1974 og har indtil 2018 været beskæftiget som entreprenør i to af de største entrepre-

nørfirmaer i Danmark, Kampsax og MT Højgaard – siden 2001 som divisionsdirektør med ansvaret for anlægsarbejder på Sjæl-

land. Jeg har desuden i nogle år været udstationeret i henholdsvis Tanzania og Tyskland. Jeg har erfaring fra bestyrelsesarbej-

de i datterselskaber, samt fra diverse Grundejerforeninger m.m. 

Jeg har valgt at følge bestyrelsens opfordring (referat dec. 2021) og opstille som kandidat ved dette års generalforsamling for-

di jeg mener at jeg kan tilføre bestyrelsen nogle kompetencer indenfor planlægning, teknik og udførelse af udviklingsaktivite-

terne, samt fordi jeg mener at jeg kan bidrage til at nytænke nogle af klubberne i klubben, som efter min mening trænger til 

en saltvandsindsprøjtning. Derudover medbringer jeg en lang erhvervserfaring og ikke mindst livserfaring. 

Jeg vil i bestyrelsen arbejde for at vi får materialiseret vores slogan ”Sjællands hyggeligste Golfklub”- hvad vil det egentligt 

sige, hvordan skaber vi disse rammer og frem for alt hvordan vedligeholder vi disse. 

Jeg vii desuden arbejde for at vi også fremadrettet har en bane der fremstår i tip top kvalitet, som er klimasikret og som samti-

digt opfylder medlemmernes behov. Desuden vil jeg arbejde for at medlemmerne i højere grad bliver taget med på råd når de 

store beslutninger skal træffes – vi er trods alt en medlemsejet forening.  



Kandidat Profil 

Valg til FGK Bestyrelse marts 2022 

Jeanne Neumann 

 

 

 

 

Jeg blev medlem i Frederikssund golfklub i 2007. Allerede året efter lod jeg mig indlemme i begynderudvalget, da jeg selv var 

blevet virkelig godt modtaget i klubben, jeg mente at jeg kunne give noget igen ved at være med til at modtage nye medlem-

mer så de fik samme fornemmelse, af at være velkommen i vores klub. 

Efter nogle år kom jeg i bestyrelsen, først som suppleant og i de seneste 6 år som bestyrelsesmedlem. 

Jeg arbejder i øjeblikket stadig i begynderudvalget, det glæder mig når de nye medlemmer synes de er blevet godt modtaget 

og fra midt sæson 2021 som formand for turneringsudvalget. 

Jeg ønsker stadig at deltage både i begynderudvalg, turneringsudvalg og bestyrelse da jeg stadig ønsker at være en del af de 

frivillige, der arbejder for at vi bliver Sjællands hyggeligste golfklub. 

Kandidat Profil 

Valg til FGK Bestyrelse marts 2022 

Lars John Jørgensen 

 

 

 

 

Jeg bor i hus nær centrum af Frederikssund (Færgevej) med min kone Gitte Flensborg. Vi har sammen 2 voksne døtre som er 

fløjet fra reden. 

Golfmæssigt har jeg tidligere været medlem af Frederikssund Golfklub fra omkring 1994 til 2005 hvor jeg meldte mig ud fordi 

jeg nærmest ikke havde tid til at spille. Jeg har meldt mig ind i klubben igen i oktober 2021 og arbejder nu på at forbedre mit 

spil med udgangspunkt i et handicap på 9,5. 

I mit arbejdsliv lever jeg af at rådgive virksomheders ledelser i at træffe sunde beslutninger vedrørende IT-teknologier, infor-

mations-sikkerhed og databeskyttelse – altid med udgangspunkt i virksomhedernes kerneforretning og strategiske grundlag. 

Jeg arbejder altid ud fra en mindset hvor løsninger skal gøre mest muligt gavn for flest muligt mennesker. Jeg tænker hellere 

langsigtet end på at skabe hurtige resultater. 

Jeg er overbevist om, at jeg har en række egenskaber som vil kunne nyttiggøres i Frederikssund Golfklub. Under alle omstæn-

digheder vil jeg kunne bidrage til at skabe et miljø hvor gode, sunde beslutninger kan omsættes til handlinger der gavner flest 

mulige medlemmer af Frederikssund Golfklub. 



Kandidat Profil 

Valg til FGK Bestyrelse marts 2022 

Ole Nøhr-Petersen 

 

 

 

 

Mangeårige varehuschef i Kvickly Lyngby fra 1978 til 1990 og formand for Centumforeningen samt biflo-
der ca 135 butikker med tæt samarbejde med Lyngby Storcenter og Magasin du Nord bestyrelse i turistforeningen i Lyngby 

Blev kaldt hjem i 1990 til min hjemby Ølstykke som uddeler for Superbrugsen og var formand for Ølstykke Centrum i en årræk-
ke. 

Pensionist som 60 årige og nu holdkaptajn for en FGKs regionshold samt formand for Rødvinsklubben som har ca 60 medlem-
mer. 

Min holdning og interesse  til at træde ind i bestyrelsen for FGK er at jeg er meget socialt anlagt og som jeg har indført på Rød-
vinholdet at vi mødes en gang om måned  til  god mad endt match og vi  lægger vægt på socialt samvær og hertil hygge  og 
det vil gerne bidrage med hvis jeg bliver valgt samt et godt samarbejde og de øvrige medlemmer samt med lokalpressen for at 
skabe interesse for golf klubben for derigennem at hverve nye medlemmer. 

Lægger stor vægt på FGK værdipolitik  

Er kompromis søgende så evt. problemer bliver løst på en god måde 

Gør FGK til en glad klub 

Kandidat Profil 

Valg til FGK Bestyrelse marts 2022 

Merethe Skyum 

 

 

 

Jeg har været medlem af FGK siden 1997. Jeg spiller damedag og regionsgolf, deltager også gerne i klubbens turneringer. Jeg 
har været med til at starte FGK’s damehold for 2 år siden, og er holdkaptajn for damerne. Min erfaring med foreningsarbejde 
startede som medlem af damedagens bestyrelse, senere som formand for samme. I dag er jeg formand for klubbens eliteud-
valg og varetager i den forbindelse kontakten til DGU for de hold som deltager i Danmarksturneringen. Jeg har i 4 år været 
formand for den lokale håndboldklub HK73, som har ca. 500 medlemmer i alderen fra 4 til 75 år. 

Erhvervsmæssigt har jeg i over 30 år været indenfor den grafiske branche, hvor jeg primært har beskæftiget mig med salg og 
marketing. Jeg har en lederuddannelse fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. 

Privat er jeg gift og bor i Frederikssund. Jeg er et meget engageret, struktureret og positivt menneske. Jeg har i hele mit liv 
været medlem af en sportsforening. Foreningslivet gør noget godt for det enkelte menneske. 

Jeg vil gerne være med til at fremme det gode klubliv og fællesskabet. 



FREDERIKSSUND GOLFKLUB 
Skovnæsvej 9 ● 3630  Jægerspris 

FREDERIKSSUND GOLFKLUB 

Skovnæsvej 9 - 3630 Jægerspris 

Telefon: 4731 0877 

E-mail: fgk@fgkgolf.dk 
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Som suppleant opstiller 

 

Christian Brangstrup 

Bo Lerche-Henriksen* 

Lars John Jørgensen* 

Ricky Kofoed-Madsen 

Merethe Skyum* 

 

* Såfremt de ikke vælges til bestyrelsen 


