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Referat fra bestyrelsesmøde Kl. 17.30  (ØK fra 16.30) 
 
Deltagere    
 Niels Erlandsen (NE)  
 Inger M.  Stubbergaard (IS)  
 Jørren Kjær (JK)  
 Peter Kirketerp (PK) 
 Lars John Jørgensen (LJJ) 
 Bo Lerche Henriksen (BLH) 
 Merethe Skyum (MS)  
 Christian Brangstrup (CB)  
 Ricky Kofoed Madsen (RKM) Afbud 
 Jørgen Bundgaard  (JPB) 
 
 
Dagsorden      
     

1. Regnskab 01.01-31.05 2022 
JB gennemgik regnskabet der er lidt bedre end budgetteret, men da vores omkostninger er stigende på grund 
af stigende indkøbspriser, skal der holdes øje med udgifterne. 
 

2. Orientering fra formand og udvalg  
Formand & udvalg 

a. Formand 
NE har gennemgået det fremsendte aftaleudkast fra Norlys, og der er et par enkelte spørgsmål der 
skal afklares. 
Der indkøbes nyt microfonsystem til brug ved store møder i restauranten. 
Ansøgning om midler fra momspuljen – kræver 100 donatiorer a min. kr. 200,-. Vi igangsætter en 
kampagne for at få medlemmerne til at støtte op om projektet. 
 

b. Udvalg 
- Baneudvalg 

Vi har modtaget en oversigt over hvilke maskiner vi har i klubben, og ikke mindst hvilke der er 
modne for en udskiftning. Der afholdes møde, hvor ønskerne til udskiftninger gennemgås, så vi 
er sikre på at prioriteringen tager højde for behov frem for ønsker. IMS, LJJ, David Thomsen og 
enten JB eller PK deltager på mødet. 
Bestyrelsen vedtog at lade alle greenkeepere blive medlem af DGA (danish Greenkeeper 
Association) og at klubben betalte kontingentet. 
Rough klippes primo juli. 
BLH havde undersøgt prisniveauer og løsninger på skilleplader til de overdækkede 
udslagspladser. Pris pr. deler er kr. 1.100,- + moms og der skal bruges 6. Beslutningen 
udskydes til senere. 
 

- Begynderudvalg 
CB, Der er over 100 begyndere i gang og der trænes flittigt. Dette betyder at der er meget pres 
på, både mandag og onsdag. 
 

- Bygningsudvalg 
Vi har fået bevilliget kr. 123.000,- fra Frederikssuind Kommune, til nyt tag på 
mellembygningen. Arbejdet sættes i gang primo august. 
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- Frivilligudvalg 
”Heltens Hus” er blevet gennemgået og rengjort. 
Drivingrangen er blevet ordnet. 
 

- Juniorudvalg  
Der er fuld aktivitet hos juniorerne, og der er efterhånden etableret et godt sammenhold. 
Godkendt at Meltinis indkøber nye lamper til erstatning for de to der er gået i stykker. 
Bestyrelsen rejste en overvejelse om hvordan vi kan tiltrække nye junior piger til klubben. 
 

- Kommunikationsudvalg 
Der arbejdes på oprettelse af FGK News side 
 

- Klub 37 
Klub37 er godt i gang med både træning og månedsturneringer. 
 

- Sportsudvalg 
- Elite 
Eliten har tilbudt at være primus motor på en FGK festuge, som skal afholdes hvert år. 
Bestyrelsen tog positivt imod dette og afventer et oplæg til arrangementet for næste år. 
Afviklingen skal være i Juli måned. 
 
- Region 
Regionsgolfen har for nogle hold svært ved at stille hold.  
Mange af holdene klarer sig rigtig godt.  
 
John  Christiansen havde bragt spørgsmålet om betaling af drikkevarer til regionsgolf 
gæstespillerne op med NE. Bestyrelsen drøftede dette, men holdt fast i tidligere 
bestyrelsesbeslutning om at det er medlemmet selv der betaler for drikkevarer. 
Begrundelsen er bl.a. at klubben betaler for deltagelsen af holdene til regionsgolfen, og lægger 
frit banen til, hvilket jo betyder mindre mulighed for greenfee indtægter. Spillerne opnår også 
gratis at spille flere andre baner i forbindelse med turneringen. 
  
Turneringsudvalg 
JK har fremsendt forslag til en ny turneringsform, som bestyrelsen drøftede og fandt 
spændende. Den kan eventuelt indgå i FGK festugen som nævnt ovenfor. 
 

3. Eventuelt 

- Monobuggy 

JK, har tilbudt at købe to stk. monobuggy og stille dem til rådighed for klubben til udlejning, 

dog således at han frit kan ”leje” dem hvis han skal ud og spille. 

- El standere 

Når vi har fået svar på de sidste spørgsmål, forsøges der etableret el ladestandere på 

parkeringspladsen. 4-6 båse op mod klubhuset. Installationen er omkostningsneutral for 

klubben. 

  


