
REFERAT 

Frederikshavn Golf Klub 
i henhold til aftale indkaldes hermed til bestyrelsesmøde 

ONSDAG d. 15 marts 2017 kl. 17: 00 i Frederikshavn Golf Klub 
 

Tilstede: 
TV – Tore Vedelsdal 

CS – Caroline Skjoldborg 
TW – Tom Winther 

GS – Georg B. Severinsen 
KR – Kim Reese 

HS – Henrik Storch 
OC – Ove Christensen 

Samt klubsekretær: AMM – Anne Mette Mørk 
 

 
Tid Punkt 

nr. 

 

 1 Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde den 07-02-2017 

Referat godkendt 

 2 Orientering fra Kasserer herunder: 

 Regnskab pr. 28.02.17 (Bilag fra Tom) 

Afventer regnskab næste møde – ikke meget aktivitet siden 1. januar bortset fra 

lønninger mv. 

Møde med kommunen vedrørende Frederikshavnerordningen 

 

 Medlemsstatistik 

Medlemsstatistik – kontingentindbetalinger ser fint ud 

 

 Greenfee 

Ingen greenfee indbetalt pt. 

 

 Budget 2017 

Budget 2017 gennemgås på næste møde 

 

 

 

 

3 Orientering fra Anne Mette herunder: 

 Kort orientering fra kursus ”Golfens Dag” 

AMM har været på kursus vedrørende Golfens Dag – udmærket kursus – bliver afholdt 

30. april 17 i FGK – DGU´s materiale anvende – på dagen laves forskellige aktiviteter 

udendørs og indendørs. 

Derudover starter 2 Nybegynderhold op 

 Besøg fra DGU – Golfspilleren i Centrum 

Klubben har haft besøg fra DGU vedrørende ”golfspilleren i centrum”. Bistroen ligger 

på en fornem 2. plads i undersøgelse. Det undersøges nærmere hvilken viden der kan 

uddrages af den løbende undersøgelse – HS og OC gives adgang til at kunne trække 

oplysninger fra databasen 

 Ferie (6/4-17/4) + (18/7-1/8) 

 Referat fra SGN møde  

Afholdt møde i SGN – referat fra mødet modtaget 

 Invitation fra BDO 

Orientering om invitation fra BDO 

 4 Invitation – Reception 2. april 

Udseende og indhold af invitation gennemgået og rettet til. 

Aktivitetsplan fra festudvalg er opdateret og følger planen 

 5 Hjemmeside / Idefa 

Overvejelser vedrørende fremtidig hjemmeside – udvalg arbejder på en anden løsning  

 6 Valg af bagskabe 

Der arbejdes på fuld tryk for at få de nye bagskabe klar til de medlemmer der havde i 

containerne – og efterfølgende etableres bagskabe for andre/nye medlemmer. 



Information på hjemmesiden om hvordan en løsning er klar. 

 7 Greenfee-samarbejde 

Henvendelse fra Hvide Klit vedrørende Greenfee – ingen detaljer hvorfor det udsættes 

til næste møde 

 8 Faste Bestemmelser 

Frederikshavn Golf Klubs bestemmelser og retningslinjer opdateres med hensyn til 

udvalg og kontaktpersoner til udvalg. 

Den opdaterede version kan ses på 

http://www.frederikshavngolfklub.dk/uf/70000_79999/73121/bfaa6e5838

2b1726ff790c3f82864a3d.pdf  

 9 Orientering fra baneudvalget 

I løbet af efteråret og vinteren har der været udført et stort arbejde af de frivillige – en 

stor tak til dem. Der er især lavet træfældning og oprydning med meget andet 

Der er bestilt maskine til oprensning af søerne og dette arbejde starter den 20. marts 

– endvidere er der arbejdet med flytning af bunkers – hul 8 og hul 11 mv.  

Orientering om sæsonens personale situation. 

Tegninger mv til nyt starterhus lavet. 

Yderligere information på Baneudvalgets side. 

 

 10 Eventuelt 

Ingen yderligere bemærkninger 

   

 

 
Referat 

Ove Christensen 
Sekretær 

http://www.frederikshavngolfklub.dk/uf/70000_79999/73121/bfaa6e58382b1726ff790c3f82864a3d.pdf
http://www.frederikshavngolfklub.dk/uf/70000_79999/73121/bfaa6e58382b1726ff790c3f82864a3d.pdf

