Frederikshavn Golf Klub
21.09.21

Referat af Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. september 2021
Deltagere:

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

Afbud fra:
1.

Orientering fra
sekretariat

Sponsorturnering afvikles søndag den 26. september og et godt program
for erhvervsnetværket er lagt for det næste halve år.
Arbejdsdag afvikles tirsdag den 28. september med et formiddags- og et
eftermiddagshold. Vi håber på god tilslutning.
I oktober og november vil der være datoer med jagt på banen (som
tidligere år). Dette varsles inden og banen er lukket helt i tidsrummet.
Vi skifter forsikringsselskab til GF Forsikring, Frederikshavn
Angående gruppebookinger i Golfbox fremadrettet:
Bestyrelsen har besluttet, at der fremadrettet vil blive følgende krav til
forudbestillinger i Golfbox for grupper/private turneringer, hvor et af
følgende skal være gældende:
•
•
•

Bookinggebyr pr. booket tid kr. 100,Minimum 1 greenfeegæst pr. booket tid kr. 0,Løbende start efter kl. 12.00 for minimum 12 personer med
spisning i Bistroen efterfølgende kr. 0,-

De grupper der allerede har booket i 2022 vil blive kontaktet af
sekretariatet
Bookinggebyr jf. ovenstående ikke gælder klubber i klubber, elite- eller
regionsturneringer hvor holdet repræsenterer Frederikshavn Golfklub

2.

Orientering fra
Kassereren

Pr. 31.08. er der en negativ budgetafvigelse, som vi er yderst
opmærksomme på og baneudvalg, sekretariat og øvrige udvalg følger det
nøje.

Øvrig orientering vil udsendes i formandsskriv onsdag den 22. september
på direkte mail til medlemmer.

3.

Orientering fra
baneudvalget

Der henvises til referat fra Baneudvalg der udsendes i indeværende uge.
Vores greenkeeperelev Axel er uddannet pr. 19. september og vi ønsker
stort tillykke og alt godt fremover. Axel har fået ansættelse yderligere 1
måned med sidste arbejdsdag 20. oktober 2021.
Velkommen til Bjarne, der er ansat i arbejdsprøvning som mekaniker i
maskinhuset. Vi glæder os til samarbejdet.
Ingen ændringer i situationen. Vi afventer

4.
Lerbæk
5.
Budget 2022

6.
Eventuelt

Vi igangsætter arbejdet med budget for 2022.
Der er plan for fortsat afdrag på gæld, forbedring af maskinparken og
fastholdelse af banens standard og budget på minimum samme ramme.

Træet ved transformatorstationen vil blive fældet af forsyningen hen over
vinteren og skuret istandsat
Vi ændrer opsætningen i Golfbox, således at systemet vil anbefale teested
iht. Pågældende medlems handicap.

Der er afholdt evalueringsmøde med begynderudvalget.
Det nuværende udvalg har meddelt de stopper ved udgangen af 2022. De
har gjort et kæmpe stykke arbejde og det siger vi dem tusind tak for.
Hvis der er medlemmer med interesse i begynderarbejdet, vil vi meget
gerne høre fra Jer.

