
Frederikshavn Golf Klub 
                  18.10.21 
 

Referat af Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. oktober 2021 

Deltagere:  
 
 

Afbud fra:  

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

1.  Orientering fra 
sekretariat 

 
Sæsonen nærmer sig sin afslutning 
God tilslutning til standerstrygning med pt. 80 deltagere.  
MakkerGolf spilles på søndag 24/10 med støtte fra DIF/DGI. Fortsat 
mulighed for tilmelding.  

Af økonomiske årsager er vi nødsaget til at afskedige vores vicevært. Kim 
er fratrådt pr. 14. oktober med tak for en ihærdig indsats. 

Fra 2. november vil der være ændrede åbningstider i sekretariatet hen 
over vinteren: Åbent mandag og torsdag kl. 8.30-14.30.  
Mails besvares alle hverdage.  
Telefonen holdes åben så vidt muligt alle hverdage.  

2. 
Orientering fra 
Kassereren 

 
Økonomisk set, er vi stadig bag efter budgettet, men som det fremgik af 
det udsendte medlemsbrev i september, må vi desværre forvente et 
underskud for 2021, da der er afholdt ekstraordinære udgifter, der ikke 
var budgetteret, samt en mindre afvigelse på indtægtssiden. Bestyrelsen 
har valgt at udgiftsføre de ekstraordinære over driften, men er samtidig 
stolt over hvor flot banen er blevet og over de nye faciliteter i 
omklædningen, og den gode klubånd der er skabt. 
Bestyrelsen og administrationen er yderst opmærksom på at holde 
udgifter nede resten af året.   
 

3. 
Orientering fra 
baneudvalget 

Der henvises til referat fra Baneudvalg offentliggjort 18. oktober.  

Et vinterprojekt er fældning af træer ved søen omkring hul 4 og 7. Vi søger 
frivillige til at hjælpe hermed. Vi håber interesserede vil kontakte 
baneudvalgsformand Georg Severinsen på telefon 28934758. 

Der arbejdes fortsat på vinterbanen. Udmelding kommer snarest.  
  

4. 
Budget 2022 

Udvalg kommer løbende med input til ønsker for budget 2022.  
Budgettet er under udarbejdelse og redigeres løbende i takt hermed.  



Bl.a. har sponsorudvalget lagt en fremadsigtet og ambitiøs plan for såvel 
netværk som budget 2022.  

5. 
Eventuelt 

Enighed i bestyrelsen om at vi fortsætter i GNG/SGN-samarbejdet i 2022.  

Vedr. Nordic Golf Circle samarbejdet er der til medlemmerne fremsendt 
rundspørge med 241 besvarelser (svarende til svarpct. på 36%) 
Heraf tilkendegav 31,7% at de ikke tidligere kendte til ordningen.  
Ydermere gav knap 53% udtryk for at det var et medlemsgode for dem og 
ca. 100 medlemmer har gjort nytte af ordningen.  
Der var uddybende kommentarer som bestyrelsen tager til efterretning. 
Et fortsat samarbejde vurderes på næste bestyrelsesmøde.  

 

 

 


