Referat
Frederikshavn Golf Klub
Bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 12. december 2017 kl. 16:00
med følgende dagsorden.
Tilstede:
TV – Tore Vedelsdal
CS – Caroline Skjoldborg
GS – Georg Severinsen
TW – Tom Winther
HS – Henrik Storch
Kim S. Reese – KR
OC – Ove Christensen
AMM – Anne Mette Mørk

Tid

Punkt
nr.
1
2

Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde den 28-11-2017
Orientering fra TW herunder:
Regnskab pr.30.11.17 gennemgået. Følger likviditeten i forbindelse med de
seneste udgifter.
Medlemsstatistik – ser fin ud og følger det budgettet
Greenfee – pga det massive regnvejr mv kan der konstateres en nedgang i
greenfee ca 370 i nedgang – håber på bedre vejr til næste år
Stilling – der slås en stilling op på 8 timer i sekretariatet – KR – TW og AMM
er ansvarlig for udvælgelse

3

Orientering fra Anne Mette herunder:
Besøg i Sverige venskabsklub – AMM har været i Sverige og besøge Öijared
Golf klub et stykke uden for Gøteborg, ca 30 km.
Klubben har en meget fin golfbane samt fine overnatningsmuligheder i form
at et hotel der ligger ved banen.
AMM og Kåre H. M. arbejder videre med hensyn til indhentning af tilbud og
den videre snak om samarbejde mv.

4

Ombygning og vedligeholdelse af klubhus
Udgifter i forbindelse med reparation af køkken godkendt.
Oplæg fra husudvalget vedrørende renovering af konferencerum samt
yderlige vedrørende starterhus godkendt.

5

Faste spilletider om vinteren
Bestyrelsen har modtaget en indsigelse fra Seniorudvalget vedrørende
sletning af faste tider.

Bestyrelsen godkendte at Seniorudvalget, hvis formål er godkendt som en
Klub i Klubben, i forbindelse med deres vinterturnering, har tilladelse til at
afsætte faste tider.
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Generalforsamling 2018 - TV
Generalforsamling 2018 afholdes tirsdag den 13. marts – der afholdes
bestyrelsesmøde kl 17.00 på dagen.
Såfremt det er muligt afholdes generalforsamling på Handelsskolen.
Endvidere blev kontingent satser diskuteret og sammenlignet med øvrige
klubber.
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Orientering fra Baneudvalg
GS orienterede om baneudvalgets planer – der henvises til referat fra
baneudvalgets møde den 5. december 2017.
Peter Jensen har afløst Jørgen Pape i udvalget og Jørgen Pape takkes for et
godt arbejde i udvalget.
Som noget nyt er der forslag om at lave en logbog for hvert hul, så man kan
se hvad der sker på det enkelte hul, planer mv.
Der er anskaffet nye afstands-markeringer.

8

Fællesmøde med Chefgreenkeeperen, Christina og Philip
Evaluering af sæsonen – snak om gode og dårlige oplevelser i løbet af
sæsonen samt forslag til forbedringen for den kommende sæson.

Sekretær
Ove Christensen

