
Referat af bestyrelses møde d. 18. maj 2021  
  

   
  
Deltager : Lene Understed Jacobsen, Georg Severinsen, Ove Christensen, Susanne 

Andersen, Inge Møller Thomsen, Brian Strøm   
  

Fravær : Kim Stubbergaard Reese, Svend Fredborg 

   

Emne   Referat   Ansvarlig   Tidspunkt   

Orientering fra 
sekretariatet   

Inge er startet og har fået en varm velkomst. 
Vores telefonsystem har vi kigget på, for at få 
det fornyet og få et bedre netværk. Vores 
hjertestarter bliver opdateret, så den er up to 
date. Vi er i gang med at planlægge opstart af 
erhvervsnetværk, hvor erhvervsfolk kan mødes i 
fagligt og festligt lag. 
 

IMJ    

Orientering fra 
Kassereren   

Driftregnskab er gennemgået og vi er pt. en 
smule bagefter vores budget, men vi er positive 
på 2021. 

SA      

Orientering fra 
Baneudvalget   

Flasker og affald på banen tømmes og 
håndteres af bistroen fremover. Der er fundet 
sponsorat til boldvaskere og der bliver frem over 
boldvasker på hvert andet hul. Vi vil blive bedre 
til at informere på hjemmesiden med hvilke 
opgaver der er igangværende på hvert hul. 

GS      

Generalforsamling  Planlagt til tirsdag d. 1. juni kl. 19.00 i Det 
Musiske Hus – Tilmelding via Golfbox 

ALLE  

Vicevært, Frivillige Vi har fået en ny Flexarbejder som hedder Kim. 
Kim er ansat som vicevært til alt forfalden 
arbejde, tag godt imod ham.  
Aage Gøgsig og Hans Villadsen har valgt at 
stoppe som koordinator af frivillig arbejderne om 
tirsdagen- Herfra skal lyde en stor tak for deres 
indsats. Vi efterlyser derfor en eller to nye der vil 
hjælpe med at koordinere de frivillige. Endvidere 
kan vi også bruge endnu flere frivillige. Henvend 
dig blot til Georg Severinsen / 28934758 
 

     



Eventuelt   Lejeaftale med Lerbæk: Der indhentes 
yderligere information 
Vi har fået kr. 20.000 hjem fra Udviklings- og 
visionspuljen til et fællestræningsprojekt på 
tværs af kommunen.  
Vi har fået kr. 30.000 igennem DIF og DGI’s 
foreningspulje, til naboarrangement  
Vi har fået kr. 25.000 fra Projektudviklingspuljen, 
som skal gå til dygtiggørelse indenfor 
fundraising 
Nedenfor svar til medlem 
 

OC 
 

KSR 

   

   

1.  

Vi har fra et medlem 116-169 modtaget en mail hvori medlemmet ønsker at spørge ind til bestyrelsens 

indsats, som der står i mailen, to punkter som han mener at være i medlemmernes interesse. 

Første punkt drejer sig om udbedring af Golfvej hvori der henvises til referat fra bestyrelsesmøde 

21.01.2020, hvor der blandt andet står at vejen bliver udbedret efter færdiggørelse af byggeriet. 

Medlemmet noterer sig at der i efterfølgende referater ikke er nævnt noget opfølgende omkring dette 

punkt.  

Til dette punkt henviser vi til den dialog som klubben løbende har haft med bygherre og Frederikshavn 

Kommune, hvor der blandt andet har været forskellige opfattelser af hvor stor en del af Golfvej der er 

under Frederikshavn Kommune og hvor stor en del der er privat fællesvej. Som det kan læses på 

hjemmesiden var dette punkt oppe at vende på udvalgsmødet for Teknik Udvalg 10.05.2021 og på mødet 

blev det besluttet at Frederikshavn Kommune overtager hele Golfvej og herefter skal stå for 

udbedringerne. Mere herom på https://frederikshavngolfklub.dk/info-til-medlemmerne/ 

 

Det næste punkt som medlemmet mener er til medlemmers interesse spørges der ind til to ting. En 

ansøgning til Frederikshavn Kommunes økonomiudvalg, hvor klubben har spurgt om udsættelse på det 

etableringslån som klubben har. Denne ansøgning blev afslået fra Økonomiudvalgets side.  

Det næste spørgsmål omhandler en ansøgning som klubben har fremsendt til en COVID-19 hjælpepulje 

under DIF/DGI. Heri søger klubben om tilskud til afholdte udgifter og forventet tab af indtægter i 

forbindelse med den aflyste Challenge Tour i 2020. Klubben ansøgte om kr. 210.000 til dækning af 

forventet indtægt på salg af TV bander, salg af pølser og øl på banen samt salg af ProAm hold. Dette 

skulle udligne den udgift som klubben havde haft på blandt andet maskinleje, ekstra gødning og arbejde 

på fairways i efteråret 2019, fældning af træer samt arbejdstimer. Dette beløber sig estimeret til kr. 

207.200 (chefgreenkeepers bedste bud) og er i regnskabet i bund og grund det beløb vi fik doneret af 

Ellen og Bent.  

Frederikshavn Golfklub fik tildelt kr. 75.000 fra DIF/DGIs Coronapulje, og hele processen omkring 

ansøgning og ikke mindst dokumentation er ret omfattende. Blandt andet skal der fremsendes en 

revisorerklæring, hvilket naturligvis er blevet gjort.  

Vi har i bestyrelsen lidt svært ved at se, hvorfor det skulle være af almen interesse for medlemmer at 

kende til procedurer, dokumentation og budgetter i forbindelse med fond- og puljeansøgninger, men 

opfordrer derimod til, at hvis man har en ærlig interesse, at man så melder sig under fanerne til at være 

med til at udføre noget af arbejdet. 

116-169 har udbedt om at medtage svar og forklaringer i næstkommende bestyrelsesmødes referat, og 

det er hermed gjort. 

https://frederikshavngolfklub.dk/info-til-medlemmerne/

