
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 30. august 2022 

Deltagere:  
 

Suppleanter:  

Gæst: 

Afbud fra:  

Kim Stubbergaard Reese, Ove Christensen, Hans Jørgen Nymark, Brian Strøm, Georg 
Severinsen, Klaus Dybro, Lene Understed Jacobsen, Inge Møller Thomsen 

Dann Sørensen, Jacob Juel Olesen 

Christina Gaardbo, Phillip S. Larsen 

 

1.  CT Evaluering 

Alle de tilbagemeldinger vi har modtaget fra samtlige involverede parter, er utrolig 
positive, og bestyrelse samt stab er stolte og tilfredse med resultatet: 
Fantastiske frivillige, fantastiske spillere. En klubånd der ikke har været mærket i meget 
lang tid – det skal vi fortsætte med. Vi er nået længere ud med synlighed og værtskab 
end mange troede muligt, og touren blev båret af et stærkt samarbejde og en utrolig 
velvilje hele vejen rundt.   
Vi ønsker at udarbejde et spørgeskema til frivillige (? Hvem gør det?) 
Tusind tak til alle der bidrog som frivillige, samarbejdspartnere, sponsorer, gæster og på 
anden måde deltog.  

Småting er noteret som forbedringsforslag, hvis Challenge Touren engang i fremtiden 
endnu engang skulle ramme Frederikshavn, men i det store hele står vi tilbage med en 
ovenud vellykket turnering set fra samtlige parametre.  

2 Orientering fra Sekretariatet 

Vi nærmer os slutspurten af sæsonen, som dog er forlænget med standerstrygning 19. 
november.  
Årgangs- & klubmesterskab fastlagt og information udsendes.  

Greenfee for august måned er ovenud positivt, og vi kan for alvor mærke effekten af CT.  
Der er godt besøg af både grupper og company days, som bidrager positivt til 
økonomien, hvor der dog fortsat er noget at indhente fra første halvår.  

Vi skal se ind i mulige besparelser som følge af stigende energiudgifter, der ikke var 
budgetteret.  

Vi genindfører ”makker-golf”, et projekt med spil på par3-banen og spil-med-turnering i 
oktober måned for potentielle nye golfspillere til 2023.  

Der vil blive tilbud på overskabe resten af året til kr. 200,-. Mail følger til alle medlemmer. 

Vi har nået 100 gavegivere. Tusind tak for det.  
Vi tager fortsat med dyb taknemmelighed imod eventuelle bidrag, som bl.a. kan 
indbetales til Mobile Pay nr. 27643 (fradragsberettiget hvis CPR-nr. noteres) 

3. Baneudvalget   

Klaus Dybro Sørensen overtager posten som baneudvalgsformand.  
Georg Bjørn Severinsen bliver næstformand.  

Der henvises til referat fra baneudvalget:  
Vi prøver at fastholde den klipning der har været under Challenge Touren i det omfang 
der er muligt. Mounts vil ikke blive klippet så ofte.  
Vi har købt en seeder med stort tilskud fra Frederikshavn Golfklubs venner.  
Der påbegyndes eftersåning af greens i nærmeste fremtid 
Der vil påbegyndes udgravning af vores pumpesø.  
Der er observeret pletter på fairways, som er igangsat behandling af.  



Konklusionen er, at banen aldrig har stået så godt som nu, men vi mangler de sidste ting 
bl.a. opmærkning af ground under repair, reparation af dårlige greenområder 3,5,14 
samt fairway højre side af 14, som vil påbegyndes reparation.  
Vi har 2 fleks-medhjælpere tilknyttet, som vi er meget tilfredse med og håber vi kan 
holde fast i også i 2023.  
 
Frivillige:  
Der tilføres nye opgaver til tirsdags-hjælperne.  
Vi igangsætter nu frivillige som får ansvar for ”eget” hul og håber flere vil melde sig og 
være frisk på opgaven.  

Vi har haft hærværk på vores pumpesø – en bevidst handling. Dette vil blive 
politianmeldt.  

4. Økonomi  

Vi kan glæde os over, hvorledes det er lykkes med, at få den dårlige bane, som vi havde i 
foråret, op at stå i en utrolig flot stand. Det har dog ikke været uden meget 
tidsanvendelse og mange ekstra udgifter, herunder køb af gødning, frø, sprøjtevæske 
m.v. og med ekstra vandforbrug. Ligeledes har der været manglende indtægter på 
greenfee, og der har været mindre indtægter på kontingenter end forudset. 
 
Til gengæld ser det pt. ud til Challenge Touren har hvilet i sig selv med sponsorater der 
har dækket de ekstra udgifter der var forbunden med denne. 
Da vi har set store prisstigninger (herunder især på energiområdet, men også på 
materialekøb), som ikke var forudset da budget blev udarbejdet, og ekstra omkostninger 
vedr. greens, så er vi pt. bagefter budget. Bestyrelsen og administrationen vil være meget 
omkostningsbeviste resten af året, og se på om der er mulighed for yderligere indtægter. 
 
Vi påbegynder budget 2023 i oktober måned.  
Alle udvalg bedes fremsende ønsker til budget inden 15. november 2022.  
 

5. Status Lerbæk  

Vi indbyder Lerbæk Hovedgaard til nyt dialogmøde i samarbejdets ånd bl.a. i forbindelse 
med vurdering af skyggeforhold på f.eks. green 1 og 8.  
I denne forbindelse drøftes også projekt Second Sun, som vil tilføre lys og varme til 
greens for at give yderligere vækst og forbedring hvis det går som vurderet:  
Løsningsforslag med 4 standere med spejl på hver stander, intelligent styret og batterier 
der selvdrifter. Det er dog en bekostelig affære på omkring 200.000 kr. pr. green. 
Potentielt formål til fondsansøgninger (ressourcebesparende både i form af energi og 
gødning/sprøjtemidler).  

 

6. Eventuelt  

Tilfredshedsanalyse til medlemmer udsendes ultimo november.  

Vi inviterer naboklubberne med til et socialt arrangement, hvor bestyrelser og personale 
mødes til en 9hullers turnering, idéudveksling og sondering af samarbejdsmuligheder 
klubberne imellem.  

Banens dag/strategiseminar: Fredag den 4. november og lørdag den 5. november 

Referent Inge Møller Thomsen 
Mødet hævet 21.30 


