Frederikshavn Golf Klub
15.06.21

Referat af Bestyrelsesmøde tirsdag den 15. juni 2021
Deltagere:

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

Afbud fra:

Svend Fredborg

1.

Orientering fra
sekretariat

Fokus på tidsbestillinger, herunder booking og bekræftelse af tider.
Der inviteres til arbejdsdag tirsdag den 29. juni, hvor banen er lukket pga.
banearbejdet, og vi håber mange vil deltage til at gøre en forskel
i/omkring klubhuset og på banen. Opgaver af vidt forskellig karakter.
Nyt sponsornetværk er etableret og har første møde 22. juni
Ny sponsorturnering oprettet og afholdes løbende, inspireret af
parmatchklubben.

2.

Orientering fra
Kassereren

Velkommen til vores nye kasserer Hans Jørgen Nymark.
HJN er allerede godt inde i økonomien og har tidl. assisteret Susanne med
rapporter og BU med leasingkontrakter og beregninger.
Økonomien pr 31.05.21:
Nettoindtægter nogenlunde ift. budget. Overskridelser på udgiftssiden,
der dog anses som periodisk forskydning. Vi følger økonomien nøje.

3.

Orientering fra
baneudvalget

Henvisning til referat af BU-møde 14. juni.
Udfordringer med sprinkler vandet. DGU’s konsulent Allan Brandt er på
opgaven i tæt samarbejde med greenkeepere/BU
Vi har et stort ønske om at genetablere 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.
BU arbejder med forslag til droppezone på hul 9.
Vinterbane:
Det indledende arbejde til vinterbane for 2021-2022 er påbegyndt.
Den sidste vinters hårde slid har sat sit præg på banen til langt ind i
sæsonen. Denne skal reduceres. Forslag undervejs til at skåne/mindske
denne mest muligt.

4.
Rettelse af
bestemmelser og
retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer er under opdatering og vil endeligt
tilrettes efter næste bestyrelsesmøde.

5.
Fordeling af
kontaktposter

6.
Bestyrelseskalender
2021

7.
Ecco touren – uge 31

Herreudvalg:
Dameudvalg:
Seniorudvalg:
Parmatchudvalg
Juniorudvalg:
Sponsorudvalg:
Eliteudvalg
Turneringsudvalg:
Baneudvalg:
Handicapudvalg:
Regeludvalg:
Baneserviceudvalg:
Husudvalg:
Begynderudvalg:
PR-udvalg:

Brian Strøm
Lene Understed Jacobsen
Ove Christensen
Ove Christensen
Kim S. Reese
Kim S. Reese
Kim S. Reese
Brian Strøm
Hans Jørgen Nymark
Georg Severinsen
Lene Understed Jacobsen
Kim S. Reese
Svend Fredborg
Lene Understed Jacobsen
Kim S. Reese

De enkelte udvalgs sammensætning fremgår af klubbens hjemmeside.
13. juli
17. august
21. september
19. oktober
9. november
14. december
18. januar
15. februar
15. marts
Generalforsamling 29. marts
Der er afholdt møde med tourledelsen.
Vi får brug for frivillige hænder til hjælp med afviklingen. Bl.a. spottere til
udvalgte huller på banen.
Thorkild Christoffersen er frivillig koordinator
ProAM mandag formiddag er næsten udsolgt, men vi har fortsat få ledige
hold
Touren slutter fredag eftermiddag, hvor juniorerne afholder
sommercamp.

8.
Eventuelt

Vi arbejder på et førstehjælpsarrangement til medlemmer i klubhuset.
Info følger.

