
Frederikshavn Golf Klub 
                  12.07.21 
 

Referat af Bestyrelsesmøde tirsdag den 12. juli 2021 

Deltagere:  
 

Afbud fra:  

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

 

   Velkommen i bestyrelsen til Klaus Dybro Sørensen, der indtræder som 
suppleant efter vi desværre har mistet Svend Fredborg. Æret være Svends 
minde.  

1.  Orientering fra 
sekretariat 

Efter samarbejdsudvalgsmøde blandt personalet vil der 
fremadrettet opsættes skiltning, der forbyder unødig kørsel. 
Ligeledes en opfordring om at færdsel af gående frabedes pga. farlig 
trafik fra de store maskiner.  
Ved afhentning af mad i Bistroen henstilles til at bruge stien ind fra 
P-pladsen. Ved større mængder henstilles til at bruge tilkørselsvejen 
gennem Lerbæk Hovedgaard.  
Vedr. varetransport til klubhuset i øvrigt anvendes samme 
fremgangsmåde som vedr. Bistroen.  
Afhentning/aflevering af bags i bagrum sker ved at bruge stien ind 
fra P-pladsen. Alternativt kan tilkørselsvejen gennem Lerbæk 
Hovedgaard bruges.  
 
Arbejdsdagen 29. juni var en stor succes og vi gentager med en 
eftermiddag 27/7, hvor der er brug for assistance til at få banen helt klar 
til Ecco-Touren.  
Tilsagn fra frivillige om at yde en indsats tages imod med stor tak.  

2. 
Orientering fra 
Kassereren 

Vi kan glæde os over at være foran budget ift. indtægter, men er yderst 
opmærksomme på budgetoverskridelser på omkostninger til 
vedligeholdelse, baneanlæg og forbedring af omklædningsrum. Dette er 
fokusområde blandt hele bestyrelsen og personalet. Samlet set er vi lidt 
bagefter budgettet 

3. 
Orientering fra 
baneudvalget 

Henvisning til referat af BU-møde 6. juli.  
Ecco-touren nærmer sig og vi er i gang med forberedelserne. 
Greenkeeperstaben skal bruge 8-10 frivillige hver dag til diverse opgaver.  

Opfordring til at alle husker at rive efter sig. Desværre mange eksempler 
på det ikke sker, og vi beder alle om at minde hinanden herom.  



Den frivillige indsats i den seneste måned er glædeligt nyt. Fortsat stort 
ønske om at udvide frivilligholdet, det gør en stor forskel for niveauet. Vi 
håber frivillige der ønsker at bidrage vil kontakt Georg Bjørn Severinsen 
tlf.: 28 93 47 58, e-mail: georg@severinsen.dk. 

Vinterbane:  
Arbejde til vinterbane for 2021-2022 fortsættes og et oplæg til at lukke 
hul 13 og 14 henover vintersæsonen.  

Projekt med robotklippere er på standby indtil efter Ecco-touren.  

4. 
Rettelse af 
bestemmelser og 
retningslinjer 

Bestemmelser og retningslinjer er opdateret og kan hentes på vores 
hjemmeside.  

5. 
Lerbæk 

 
Processen omkring gennemgang af historiske data påløber endnu. Vi 
håber at kunne finde frem til historikken.  
  

6. 
Ecco touren – uge 31 

Vi er i fuld gang med at koordinere de frivillige poster i et vagtskema.  
Pt. har 33 personer meldt sig. Vi mangler fortsat flere og håber de der har 
mulighed herfor vil melde sig på følgende formular:  
https://frederikshavngolfklub.dk/frivilligct2020/  

Fredag den 6. august afholder vi socialt arrangement for alle frivillige 
hjælpere under Ecco-touren og med klargøring af banen, hvor vi spiller 9 
huller og spiser sammen.  
Derudover vil alle hjælpere få voucher til backtee-shoppen værdi kr. 500,- 

8. 
Eventuelt 

Der er i øjeblikket allerede bookinger til 2022, og det kan vanskeliggøre 
koordineringen at private arrangementer kommer ind før muligheden for 
at lægge klubturneringer/company days mv.. Vi udarbejder en 
prioriteringsliste ift. muligheden for at booke fremadrettet, så vi sikrer der 
er plads til alle.  
Forslag om reservationsgebyr pr. deltager ved tidlige bookinger af private 
medlemsarrangementer vil i den forbindelse overvejes.   

Momskompensationsordning for 2021 er igangsat og vi anmoder høfligt 
medlemmerne om at overveje en gave til klubben på kr. 200,- med 
henblik på igen i år at blive berettiget til momskompensation. Læs mere 
her:  
https://frederikshavngolfklub.dk/giv-en-gave-til-klubben-og-hjaelp-os-
blive-berettigede-til-skattestyrelsens-momskompensationspulje-i-2021/  
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