
Referat 

Frederikshavn Golf Klub 

Tirsdag d. 27 juni 2017 kl. 17:00 i 

Frederikshavn Golf Klub 

Tilstede: 

TV – Tore Vedelsdal 

CS – Caroline Skjoldborg 
GS – Georg B. Severinsen 

TW – Tom Winther 

HS – Henrik Storch 

OC – Ove Christensen 

AMM – Anne Mette Mørk punkt 1 - 5 

Afbud: 

KR – Kim Reese 

 

 
Tid Punkt 

nr. Dagsorden 
 1 Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde den 30-05-2017 

 2 Orientering fra TW herunder: 
 Regnskab pr.31.05.17  

Budgetopfølgning – følger rimeligt budgettet – Budget for banen 

holder ligeledes på sigt. 

Nogle af banens maskinpark udløber vedr leasingperiode – overvejer 
køb til brug for fremtidig drift. 

 Medlemsstatistik  

Medlems antallet følger budgettet 

 Greenfee 
Vi er stadig bagud med hensyn til greenfee spillere – klubben 

overvejer specielt greenfee tilbud i løbet af jubilæumsåret. 

 

 
 

 3 Orientering fra Anne Mette: 

 I-Charge (sponsortiltag) – Bilag nr. 1 
Diskuteret tilbud om opstilling af charter til mobil-telefoner mv 

 Mail fra Husudvalg – Bilag nr. 2 

Mail fra husudvalget vedrørende banetoilet – se under punkt 4 

 Forsikring (Virus-/og hackerangreb) – Bilag nr. 3 
Tilbud vedrørende virus/hackerangreb diskuteret. 

 

 

 4 Banetoilet – (henvisning til bilag nr. 2) 

 

Der har været en del diskussion vedrørende banens toilet mellem hul 7 og 14. 
Toilettet kan ikke erstattes af et ny eller fast byggeri pga fredskov. Der kan 

heller ikke laves vandboringer uden betragtelige omkostninger. 

Bestyrelsen vurderer, ud fra: 

 at der er toilet når der turnes mellem forni og bagni 

 at toilettet mellem hul 7 og 14 kan anvendes ved behov, idet det 
bliver rengjort jævnligt 

 at toilet situationen indtil videre fastholdes 

 

 

 5 Evaluering af Jubilæumsturnering og fest – CS 

 
Der har været en stort forarbejde bag jubilæums aktiviteterne og stor ros til 

dem har stået bag – ligeledes stort ros til Kåre Holdt Madsen og Mogens 

Damm der har stået bag udgivelse af Jubilæumsbogen. 



Evaluering af fest mv. 
Der vil blive kigget på yderligere turneringsplaner for jubilæumsåret. 

 

 

 6 Orientering fra Baneudvalg – GS 

 

Hærværk på hul 6 meldt til politiet – aftalt at baneudvalget har ansvaret for 
anmeldelser af hærværk. 

Man er i gang med en genopretningsplan for hul 5 efter at væggen mod søen 

er blev ustabil – laves budget for optimal løsning for hul 5. 

Boldvaskere og tee kopper er snart sat op. 
Personalesituation gennemgået – 4 på arbejde over sommeren. 

Man skal i gang med at teste robot klippere, der kan klare roughen  

Vedrørende etablering af fliser rundt de nye bygning indeholdende bagrum, 

blev det bestemt at husudvalget får overdraget ansvaret samt budget for 
afholdelse af omkostninger 

 

Starterhus 

 

Besluttet at arbejde igangsættes så hurtigt som muligt med Leo Hejlesen som 
arbejdsleder. Der er indgået aftale vedrørende køb af materialer  mv. 

 

 

 
 

 

 7 Golfspilleren i Centrum 

 

Gennemgang af rapporter mv fra Golfspilleren i Centrum – diskuteret det 

fremtidige behov for disse rapporter. 
Besluttet at HS får ansvaret for vurdering og adgang til disse rapporter. 

 

 

 8 Personalesituationen i sekretariatet –TW 

 

Status på personalesituationen – TW. Der arbejdes videre vedrørende en 

samlet løsning af arbejdsopgaverne 
 

 

 9 Eventuelt 

 

Diskussion vedrørende opstilling af betalingsstander for greenfeespillere mv, 

som man har i Hvide Klit. Der indhentes yderligere information om hvordan 
systemet virker samt hvorvidt man kan køre betalinger vedrørende greenfee 

spillere, samt diverse klubber i FGK, som f.eks herre- og damedag, 

parmatchklub osv, ind vis denne betalingsstander. 

Regnskabet køres via E-conomics, som er et online bogføringsprogram. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Sekretær 
Ove Christensen 


