
Frederikshavn Golf Klubs Venner  
Mail: fgkvenner@gmail.com   

 

 

Bestyrelsesmøde FGK´s Venner 

   

Dato: 7. feb. 2022 Sted:  Uggerhøj A/S 

Deltagere:  Anna Bladh Olesen (ABO), Brian Strøm (BS), Georg Bjørn Severinsen (GBS), Tenna 
Sørensen (TS), Susanne Andersen (SA)  

Inviteret til punkt 1: Peter Bregnhøj  

   

Pkt.:  Dagsorden:  Referat:  

1 Besøg af Peter Bregn-
høj  

- ide til indtægtsgi-
vende aktivitet for 
FGKV  

Peter fremlagde et spændende digitalt projekt som kunne 
have arbejdstitlen:  

”FGKV – Sammen om banen”  

Ideen er at skabe større overskud til FGKV, men med et min-
dre indskud pr aktivitet man melder sig til.  

Konceptet er opsat via en digital platform med muligheder 
for forskellige støtte former.  
F.eks. et fast månedligt beløb, betaling pr birdie lavet af Lu-
kas Bjerregaard, - pr sejr i DT, m.m.m.  

Mod et mindre beløb står udbyderne for hjemmeside og øko-
nomistyring. FGKV modtager i første år 90% af omsætningen. 
Fra år 2 og fremad 80% af omsætningen.  

Ideen fremlægges på den kommende generalforsamling  

2 Generalforsamling 22. 
marts 2022  

- program  

 

 

 

 

- forslag til generalfor-
samlingen 

Mødet afholdes med dagsorden iflg. vedtægterne i Bistroen 
den 22. marts 2022 med start kl. 18:00.  

Efter generalforsamlingen arrangeres der spisning for FGKV’s 
medlemmer fulgt op af et spændende foredrag med coach 
Mia Kuch, som vil tale om mentaltræning i golf.  

Pris for spisning og arrangement er kr. 200,-.  

Indkaldelse til generalforsamling udsendes en måned før pr 
mail og ved opslag i FGK’s klubhus.  

Bestyrelsen vil fremsende ændringsforslag til vedtægterne. 
Forslag fra medlemmer indsendes senest 14 dage før gene-
ralforsamlingen til formanden på fgkvenner@gmail.com  

 

3 Økonomi  

Regnskab 2021  

 

Regnskab for 2021 sendes snarest til revisor.  
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Frederikshavn Golf Klubs Venner  
Mail: fgkvenner@gmail.com   

 

 

Kontingent 2022 GS sender udsender opkrævning for 2022.  

4 Aktiviteter 2022  Dato for Sct. Hans Match bliver mandag den 20.6.22 kl. 18:00  

Muligheden for at arrangerer en golftur til Hjarbæk Fjord i 
foråret undersøges.  

5 Eventuelt  Næste møde: mandag 14.3. kl 19:00  
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