
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 15. februar kl. 18 

Deltagere:  
 
Afbud fra:  

Kim Stubbergaard Reese, Ove Christensen, Lene Understed Jacobsen, Brian Strøm, Georg 
Severinsen, Klaus Dybro,  

- Inge Møller Thomsen & Hans Jørgen Nymark 

1.  Orientering fra sekretariatet 

Der afholdes arbejdsdag tirsdag 8. marts kl. 10-14+15-19 og vi håber en masse vil deltage 
så vi bliver helt klar til sæsonstart. 

Klargøring til sæsonstart er for alvor i gang 

Vi har indgået samarbejde med CoolUnite om at stable et stort 
velgørenhedsarrangement på benene 24. juni. Selve arrangementet er led i 
”For(e)festen.  

Vi talte scorekortet igennem og Kim undersøger nogle punkter. 
- Anbefalet tildeling af teesteder 

Parkeringspladsen til bistro og pro står klar inden standerhejsning såfremt vejret tillader 

Angående gruppebookinger i Golfbox fremadrettet:   
Bestyrelsen har revurderet beslutningen på foranledning af et medlem, så 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,-  
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  

Vi forventer at komme ud med et mindre overskud for regnskabsåret 2021.   
Regnskabet er afleveret til revisionen sidst i januar. 

3.  Orientering fra baneudvalget 

Vi henviser til baneudvalgsmødets referat 10/2-22 

 

4. Budget 2022 

Der budgetteres med et mindre overskud for 2022, og det bemærkes, at 2021 var det 
sidste år vi modtog donation fra BS ApS til forbedring af banen. 

For 2022 er der bevilget tilskud til Energirenoveringer i Klublokalet, og i budget er der 
indregnet en nettoudgift på 19.000 kr.  

Der forventes også investeret i ny bro, bom ved greenkeepergården og opsamlingsnet. 
Som banemateriel forventes at blive indkøbt 2 maskiner Toro Reelmaster og AIRG2 
lufter, som ønskes finansieret ved leasing.  



5.  Eventuelt  

Generalforsamlingen bliver udsendt efter vedtægterne og afholdes tirsdag d. 29/3 2022 

 


