
 

Referat af bestyrelses møde d. 20. oktober 2020 

 
Deltager : Susanne, Lene, Kim, Ove, Georg, Svend, Brian, Adam ( 1. time ) 

Fravær :  
 

Emne Referat Ansvarlig Tidspunkt 

Adam på besøg De frivillige er i fuld gang med bl.a. stenlægning 

ved driving range som bliver super fint. Flere 

bunkers skal have en større efterfyldning og 

pleje. Blandt andet skal den højre bunker ved 

green på hul 14 renoveres og hæves. Stierne 

bliver også efterses og rettes til. Desuden er 

planen at lave trappen mere flad på hul 9, som 

mange glæder sig til. Desuden er der kommet 

styr på sygdom i greens. 

Adam  

Orientering fra 

Sekretariatet 

Nøgletal bliver løbende opdateret på 
hjemmesiden. På næste møde skal vi 
revurdere fritspilsordningen og sammenligne 
greenfee gæster i Frederikshavn med de gratis 
klubber vores medlemmer kan spille i. 

KSR  

Orientering fra 

Kassereren 

Laila er i gang med det nye Economic og det 
ser ud til at kører som det skal. Vi mangler et 
beløb fra Frederikshavner ordningen – 
Susanne følger op på dette. Omkostninger 
følger budgettet. Også i 2020 har vi fulgt vores 
aftale med vores banker til nedbringelse af 
vores gæld.  

SA  

Orientering fra 

Baneudvalget 

Klaus Dybro er nyt medlem i baneudvalget. Der 
henvises bl.a. til sidste baneudvalgsreferat. 

GS  

Bestyrelsens 

beslutning vedr. 

baneudvalget 

Bestyrelsen har søndag d. 11. oktober 2020 
besluttet at Peter Jensen ikke længere er en 
del af baneudvalget. Peter Jensen har ikke selv 
haft ønske om at stoppe i baneudvalget, men vi 
var i stor risiko for at miste halvdelen af vores 
greenkeeperstab, hvilket bestyrelsen ikke 
ønsker. Der skal ikke herske tvivl om, at vi 
mener, at Adam er den rette til at stå i spidsen 
for ba-nens udvikling. Derfor ser vi os som 
bestyrelse nødsaget til at agere på dette, for at 
sikre klubbens drift. Dette er essentielt, for at få 
genopbygget den tillid og respekt der er 
nødvendig for at reetablere et godt arbejdsmiljø 
 

Alle  

Udlejning af de 

sidste Bagskabe 

Vi har pt. 58 ledige bagskabe i den gamle afd. 
og 36 i den nye afdeling. Vi forsøger at lave 
nogle dobbelte bagskabe, samt plan for 

SF 17.11.2020 



 

udlejning af ledige skabe 

Renovering af 

omklædningsrum 

Vi har taget beslutning om renovering af 
omklædningsrummene bliver iværksat i år – Vi 
har hertil fået tilskud fra anlægspuljen. 

SF  31.12.2020 

Låsning af tider i 

Golfbox – Klubber 

i klubben m.v. 

Vi tager kontakt til dem der har låste tider i 
Golfbox for at få tiderne optimeret til 
eksempelvis greenfee spillere. 
Vi overvejer i 2021 at låse tider til greenfee 
gæster i weekenden 

BS  

Sekretariatets 

fremtid - 

orientering 

Vi arbejder stadig på en løsning der sikre 
sekretariatets fremtid. 

KSR  

Made in Denmark 

- orientering 

Ecco turen er planlagt til august 2021, de sidste 
detaljer er ved og falde på plads. 

KSR  

Budget 2021 Vi er i gang med budget 2021, udvalgene får 
mail vedr. budget ønsker. 

ALLE  

Eliten – orientering Alle Danmarks turneringshold kommer i 2021 til 
at sortere under eliteudvalget. Herunder også 
seniorer og veteraner. Elitekonceptet bliver 
fremadrettet en integreret del af eliteudvalget. 
Flere elitespillere deltog i sponsorturneringen, 
hvor sponsorer kunne købe slag til kr. 50,- fra 
en elitespiller. Der blev ydet en ekstra støtte fra 
sponsorer på i alt kr. 8.100,- Tusind tak for 
støtten, som vil gå til en træningstur for eliten. 

KSR  

Henvendelse fra 

medlem 

Henvendelsen er behandlet i bestyrelsen og 
GS besvarer medlemmet. 

GS  

Eventuelt Jan Brottmann Jørgensen fratræder som 
formand i baneservice, men åbner op for at 
blive som alm. medlem. 
Bistroen har efter standerstrygning åbent 
onsdag, lørdag og søndag indtil videre. 

Alle  

 


