
REFERAT 
Frederikshavn Golf Klub 

i henhold til aftale indkaldes hermed til bestyrelsesmøde 

Tirsdag d. 07. Februar 2017 kl. 17:00 i 

Frederikshavn Golf Klub 

med følgende dagsorden. 

 

Tilstede: 

TV- Tore Vedelsdal 

CS – Caroline Skjoldborg  

TW – Tom Winther 

MD – Mogens Damm 

MLN – Mads Lykke Nielsen  

GS – Georg B. Severinsen  AFBUD 

KR – Kim Reese  AFBUD 

Samt klubsekretær: AMM Anne Mette Mørk 

 

Punkt 

nr. 

 

1 Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde den 24-01-2017 
Godkendt 

2 Orientering fra Kasserer herunder: 
 

Godkendelse og underskrift af regnskab 

 

Bestyrelsen godkender og underskriver det reviderede regnskab, som 

udviser et overskud på ca. 145.000 kr. 

Fremlægges på generalforsamlingen 

 

Budget 2017 

 

Budgetforslag, hvor bestyrelsen havde enkelte rettelser. Budgettet 

kalkulerer med et budgetoverskud på forventet ca 60.000 kr 

Godkendt. 

Fremlægges på generalforsamlingen. 

3 Orientering fra Anne Mette, herunder: 

 Kort orientering fra et DGU-kursus,  som AMM havde 

deltaget i. Emnet var kommunikation og brug af sociale medier. 



AMM fandt det meget udbytterigt, og erfaringerne og 

inspirationen vil blive brugt i den fremtidige kommunikation. 

 Ferie 

Påsken er AMM fraværende. 

I uge 29 og 30 holder AMM sommerferie 

 

 Henvendelse vedr. fritspilsordning (fra Ørnehøj) 

Der afholdes møde torsdag 9. Februar kl 10.00 om greenfee 

rabatordninger i Nordjylland og fritspilsordninger. 

Ingen kan deltage på det skæve tidspunkt.  

TV har været i kontakt med initiativtagerne 

Bestyrelsen og AMM følger sagen.  

 

4 Godkendelse af indkaldelse til generalforsamling 2017  

 

Forslag til indkaldelse godkendt.  

Udsendes ifølge vedtægterne senest 14 dage før generalforsamlingen til 

medlemmerne. 

 

5 Godkendelse af invitation til Udvalgsmødet 2017 
 

Møde d. 20 marts kl. 16. Invitation med program godkendt. 

Brev om reservering af dato udsendes nu, dagsorden udsendes senere. 

 

6 Jubilæum 2017 

 

CS orienterede fra møde i planlægningsudvalget.  

En invitation til receptionen d.2. april er under udarbejdelse 

Disse datoer offentliggøres på hjemmesiden straks om disse 

jubilæumsårsarrangementer: 

2. april  - reception 

21. maj - generationsmatch  

10. juni  - Jubilæumsmatch om dagen, fest om aftenen 

Der overvejes endvidere en uge med særlige greenfeetilbud.  

Særlige markedsføringstiltag indtænkes i den forbindelse 

MD orienterede desuden om arbejdet med jubilæumsskriftet 

 



7 Eventuelt 
Intet 

Næste møde før generalforsamlingen afholdes på Jutlandia d.28 februar 

kl. 17. 

 

 

Referat v/ 

Mogens Damm, 

Sekretær. 

 

 


