
REFERAT 
Frederikshavn Golf Klub 

i henhold til aftale indkaldes hermed til bestyrelsesmøde 

Tirsdag d. 24 Januar2017 kl. 16:00 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 (sygemeldt) 

KR – Kim Reese (deltog ikke i pkt. 7-10) 

Samt klubsekretær: AMM Anne Mette Mørk 

 

Punkt 

nr. 

 

1 Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde den 13-12-2016 
Referat godkendt 

2 Orientering fra Baneudvalget 
Bestyrelsen forevist de nye teestedsmarkeringer til de 4 nye 

teesteder med numre i stedet for farver. 

Bedre kommunikation til bestyrelse og sekretariat omkring 

ferieafholdelse for alle klubbens ansatte er ønskelig. 

I øvrigt diskuterede banens situation generelt med greenkeeper 

Adam Evans senere på mødet. 

3 Orientering fra Kasserer herunder: 

 Regnskab pr. 31.12.16  

Der forventes et tilfredsstillende  resultat med et bedre overskud 

end forventet. Også forbedret likviditet. Regnskabet ligger nu 

hos revisoren.  

 Medlemsstatistik 

Medlemstallet  pr 31.12 2016 er 962  - bedre end det 



budgetterede 938 

 Greenfee 

Ialt 2250 greenfeespillere mod 3028 sidste år. 

Gennemsnitsgreenfeen er til gengæld steget 

 Budget 2017 

Der arbejdes med budgettet, men det er ikke klart endnu. 

Forskellige elementer blev drøftet, men punktet genoptages 

næste gang... 

Nybyggeriet og bagskabe blev også diskuteret. Måske kan der 

være ekstra bagskabe i de nye lokaler. Opførelsen af 

tilbygningen er startet. 

Regnskabet bliver planmæssigt klart til generalforsamlingen. 

 

4 Orientering fra Anne Mette herunder: 

 Kursustilbud fra DGU (brug af sociale medier)  

Kåre Holdt Madsen og AMM deltager 

 Golfens Dag – fyraftensmøde Aalborg  

AMM deltager 

5 Kontingentsatser 2018 
Forskellige nye former for medlemskab drøftedes, men det 

ændres ikke i år. 

Seniorkategoriernes kontingent foreslås næste år kun at stige 50 

kr.. 

Long distance sættes ikke op. 

Start på golf uændret. 

Passive uændret. 

Ændringer indstilles til generalforsamlingens godkendelse 

6 Generalforsamling 2017 

Den foreslåede dirigent er kontaktet og har accepteret. 

Lokalet er bestilt og i orden. 

Vigtigt med god lyd og tydelige slides 

3 bestyrelsesmedlemmer på valg 



Mogens Damm og Mads Lykke Nielsen genopstiller ikke 

Georg Severinsen genopstiller. 

Ella Fredborg genopstiller ikke som suppleant. 

7 Udvalgsmødet 2017  

Det årlige møde med klubbens udvalg fastsættes til den 20.marts 

kl 16 med spisning og 9 hullers golf 

På mødet orienteres om jubilæumsplanerne 

AMM udsender invitation  

8 Jubilæum 2017  

Den nedsatte arbejdsgruppe (CS, AMM og MD ) orienterede om 

status. De forskellige punkter og arrangementer gennemgået og 

godkendt. Tovholdere til de forskellige punkter udpeget. 

Der gives en orientering på generalforsamling og på 

udvalgsmødet. 

Der afsættes et beløb i budgettet til jubilæumsåret. 

9 Hjemmesiden 

Britt Reese og Kåre Holdt Madsen får opgaven med sammen 

med IDEFA at skabe den nye hjemmeside og kontakter 

Flemming Bonkegaard fra IDÉFA for udarbejdelse af ny 

hjemmeside. 

 

10 Eventuelt 

Intet nyt. 

OBS! DELTAGLSE KL: 18:00-19:00 af Christina og Adam. 

 Næste møde d. 7. Februar 2017 kl. 17 

 

Referat v/  

Mogens Damm, sekretær 

 


