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

1. Regnskab 01.01-31.07 2022 
JB gennemgik regnskabet, der viser et fint overskud, der er bedre end budgettet. Dette skal dog altid tages 
med forbehold på denne tid af året, da der er udgifter vi ikke kender de reelle størrelser på før senere på året.  
 

2. Orientering fra formand og udvalg  
Formand & udvalg 

a. Formand 
- Eliteholdenes flotte resultater var blevet fejret med champagne 
- Nøgler til nye bestyrelsesmedlemmer blev efterspurgt 
- Medlemsmøde blev besluttet udsat til okt/nov da der kun var 6 tilmeldinger 
- Indsamling med henblik på momsrefusion går fremad og vi er mere end halvvejs. Der 

opfordres til at projektet omtales ved matcher, sammenkomster og lign. 
 

b. Udvalg 
- Baneudvalg 

David, Morten og Lars skal deltager i maskinleverandørernes messe. 
  

- Begynderudvalg 
Der er p.t. stadig over 100 begyndere i gang, og 32 har fået bagmærke i år. 
Der kommer stadig nye golfere til. 
 

- Bygningsudvalg 
- Restauranten 
Der har været afholdt møde med Frank, hvor Brian Amossen og IMS deltog. 
På mødet blev det besluttet at svingdøren indtil køkkenet skal udskiftes. 
Der mangler 2 rullegardiner i restuaranten, disse indkøbes. 
For at få restauranten til at virke mere indbydende blev det besluttet, at fjerne de 
skærmvægge der står lige indenfor i restauranten, tillige med birketræer og sofagruppe. 
Inden for de kommende år skal der regnes med investering i nye borde og stole til 
restauranten. 
Herudover blev menu og priser vendt. 
 

- Frivilligudvalg 
- Oplæg fra Frejo, Idrættens Udviklingscenter 
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Oplægget går på et koncept til udvikling og uddannelse for klubben, til styrkelse af 
frivilligheden og udarbejdelse af en frivillighedsstrategi. 
 

- Hverveudvalg 
Årets hvervekampagner er slut og sidste hold af kursister, 22 stk., deltager den 21. august. 
 

- Juniorudvalg 
Vi skal arbejde for at tiltrække flere juniorer. 
Bestyrelsen forespørger til samarbejdet med skole i Jægerspris, som før Covid-19 pandemien 
egentlig var aftalt. 
 

- Kommunikationsudvalg 
JB og JK har afholdt møde med Hans Jørgen Bennedsen (HJB) om etablering af  ”FGK Avisen”, 
et nyt site til alle former for nyheder omkring FGK. HJB undersøger og kommer med forslag. 
Vi drøftede også nyt layout til hjemmesioden, og besluttede at det første der skulle ske, var at 
bestyrelsen skulle tage stilling til de overordnede ting omkring hvad vil vil med siden og 
hvordan vi vil præsentere os. Derefter skal hvert bestyrelsesmedlem kigge på andre klubbers 
hjemmesider (evt. andre områder) og finde et eller to layout som man mener ville være det vil 
kunne bruge. 
Herefter samles disse og gennmemgås på et separat møde, hvor det endelige udvælges, og 
herefter forsøger HJB at finde en skabelon der passer så tæt på ønskerne. 
 

- Sponsorudvalget 
- Budget sponsordag 
Bestyrelsen drøftede budgettet for sponsorturneringen, og godkendt den overskridelse NE 
præsenterede. 
Sponsordagen er fredag den 24. august. 
  

- Sportsudvalg 
- Elite 
Vores elitehold har klaret sig mega godt i Danmarksturneringen. 
1. holdet er rykket direkte op  
Dameholdet vandt gruppen og skal spille kvalifikation 
Ungdomsholdet vandt gruppen og skal spille kvalifikation 
2. holdet fortsætter i samme gruppe. 
  
- Region  
Regionsgolfen er nået til de afsluttende slutspilsrunder. 
JK evaluerer regionsgolfen efter afslutningen. 
Der afholdes årsmøde i regionen i oktober hvor JK deltager. JK ønsker at der er yderligere en 
med, som eventuelt på sigt vil overtage regionsgolfen i FGK. 
 

- Turneringsudvalget 
Der afholdes klubmesterskaber, men der skal laves et nyhedsbrev der beskriver hvad der skal 
til for at deltage, så vi kan tiltrække flere spillere til dagen. 

3. Sekretariatet 
- SGO 2023 

Der er kommet et oplæg til radikal ændring, fra Sydsjællands Golfklub,af SGO ordningen, som 
bestyrelsen drøftede og besluttede ikke at ville godkende. JB blev udstyret med prokura til de 
fortsatte forhandlinger, ud fra denne beslutning. 
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4. Eventuelt 

- El standere 

NE har skrevet til Norlys med et par enkelte spørgsmål. Disse afventer vi svar på før vi tager 

stilling til en aftale. 

 

- Drivingrange (JK) 

JK foreslår at småbuske i siderne af drivingrange ryddes og at der klippes helt ned i begge 

sider, så boldene ikke forsvinder der. Der var enighed om at dette skulle vi gøre. 

Eventuelt skal der laves en lav forhindring der gør at boldene ikke ruller uden for området. 

 

- Fremtidige bestyrelsesmøder (NE) 

For at gøre møderne mere effektive stopper vi fra næste møde med ”afrapportering” fra de 

enkelte udvalg til bestyrelsesmøderne. I stedet skal der til JB fremsendes eventuelle ting der 

skal tages op til drøftelse og beslutning, 8 dage inden hvert bestyrelsesmøde. Herefter tages 

disse punkter med på dagsordenen.  

 

- Priser på skabs-, scooter- og buggyleje 

Med udgangspunkt i de nye elpriser skal vi vurdere priserne på el-skabe, scooter og 

buggypladser. 

 

 


