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Bestyrelsesmøde FGK´s Venner 

   

Dato: 30. juni 2021 Sted:  Bistroen  

Deltagere:  Anna Bladh Olesen, Brian Strøm, Georg Bjørn Severinsen, Susanne An-
dersen, Tenna Sørensen  

   

Pkt.:  Dagsorden:  Referat:  

1 Sct. Hans match  

Evaluering  

Arrangementet forløb rigtigt godt. Der var god hjælp 
fra Adam og Inge. Der var 50 deltagere i turneringen. 
De havde alle en god aften. Arrangementet tænkes for-
sat som en årlig fast begivenhed. 

Ideer til overvejelse:  

o Evt. arrangere som holdturnering  
o Måske et musisk arrangement til spisningen  
o måske kun bål ved afslutning af turneringen  
o evt. start kl 17:00 frem for kl. 18:00  

Har medlemmerne kommentarer eller ideer til arrange-
mentet er disse meget velkomne.  

2 Sommermatch den 
24. juli 2021   

 

Anna, Tenna og Susanne kan ikke deltage i arrange-
mentet. Et par hjælpende hænder (medlemmer) vil 
være velkomne.  

1., 2. og 3. præmie er på plads. Det er en plads på et 
Pro-Am hold ved Ecco Tour i FGK den 2. august 2021.  

Der er flere præmier, men er der nogen medlemmer 
der byder ind med yderligere præmier, vil de være vel-
komne. Det kan være fra private eller firmaer / sponso-
rer.  

3 Økonomi  

Bank  

 

Kassererposten overgår til Susanne Andersen. Bestyrel-
sesmedlemmerne bekræfter skiftet via Nem Id.  

Susanne opretter en boks i Mobile Pay til brug for ar-
rangementer.  

Økonomien lever overordnet op til budgettet for 2021. 
Kontingentet er godt over budgettet.  

FGKV’s Fairway Gin kan nu købes i Bistroen. Pris for 
medlemmer kr. 200,-. Pris ikke medlemmer kr. 250,-.  
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4 Facebook  

 

Der er oprettet en Facebook gruppe til bestyrelsens ar-
bejde.  

Anna og Tenna er primære Facebook operatører.  

5  Ideer  Der er tanker om at lave en fest for FGKV næste år i 
september måned. I udgangspunktet er tanken at lave 
en fest for festen og samværets skyld  – uden golfspil 
som ingrediens.  

6  Donationer  Baneudvalget og CGK spørges om specifikke ønsker til 
donationer fra FGKV.  

7 Eventuelt Er der et medlem af FGKV der finder et firma der vil 
være medlem af foreningen, belønnes medlemmet 
med en flaske Fairway Gin. Et firmamedlemsskab ko-
ster kr. 1.000,-.  
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