Referat
Bestyrelsesmøde
Frederikshavn Golf Klub

Tirsdag 13. august 2019 kl. 17:00

med følgende dagsorden:
Tilstede:
KR – Kim Reese
OC – Ove Christensen
GS – Georg Severinsen
HS – Henrik Storch
PJ – Peter Jensen
SA – Susanne Andersen
SF – Svend Fredborg
Kategori

Punkt
nr.
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Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 18-6-2019:
 Intet at bemærke
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Orientering fra Anne Mette (AMM):
 Greenfee-statistik: I juli måned havde vi 439 GF-spillere, og hele året
(til og med 9. august) har vi haft 1.304. Der er booket mange GFtider ind fremadrettet, så vi forventer en god august som helhed.
 Medlemsstatistik: Vi er pr. d.d. 915 medlemmer.
 Udsættelse af WHS (World Handicap System): Pga. forsinkelser ifm.
implementering af det nye handicapsystem, har DGU valgt at udskyde
dette til 1. januar 2021 – uddybende forklaring vil tilkomme
medlemmerne og fremgå af hjemmesiden.
 Der er indkaldt til fællesmøde i SGN-regi – af indkaldelsen er der tvivl
om datoen herfor – det får vi verificeret og sender repræsentant(er)
til mødet, da der er væsentlige punkter på agendaen.
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Herredagen
 Herredagsudvalget har ansøgt om udvidelse af den låste tid onsdag
formiddag med en halv time, med den begrundelse at gennemsnitsalderen for Herredagsklubbens medlemmer er stadigt stigende, hvorfor flere ønsker at spille om formiddagen.
Ansøgningen blev behandlet og vedtaget.
Forslag til start på hul 10 (SF)
 Svend Fredborg fremsatte forslag om mulighed for udslag på hul 10
(ved 9 huller) – med reference til model i Mariagerfjord GK.
Dette blev drøftet og det blev i stedet besluttet at tilstræbe en
skiftevis start på hul 1/10 hver anden uge (som det er sket flere
gange om vinteren). Formålet hermed er at mindske slid på forni.
Af hensyn til greenkeepernes arbejdsopgaver/-rutiner vendes dette
med dem for endelig afklaring.
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Statusorientering til medlemmer (KR)
 KR fremviste udkast til uddybende orientering til medlemmerne om
”rigets tilstand” – de øvrige bestyrelsesmedlemmer kom med
kommentarer og synspunkter hertil, og orienteringen vil tilkomme
medlemmerne i nær fremtid.
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Projekt 1000/2021 (PJ)
 PJ har hidtil været tovholder på dette, men ser sig pga. tidspres
nødsaget til at give stafetten videre. Denne blev grebet af Svend
Fredborg, som er ny tovholder på projektet, der går ud på at vi har
1.000 medlemmer ved udgangen af 2021.
Udvalget består, foruden Svend Fredborg, af Phillip, Dorthe Ravn,
Peter Jensen, Henrik Storch, Birgit Christensen, Kim Reese og Britt
Reese.
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Frederikshavnerordeningen (OC)
 Den flere gange tidligere omtalte nye Frederikshavnerordning volder
stadig kvaler. Nu viser det sig, at vi skulle have søgt lokaletilskud på
en anden måde, end den vi var blevet forelagt, og at der er ændret
radikalt i betingelserne, i forhold til aftalt på tidligere møder. Dette vil
i så fald få konsekvenser for FGK, og vi har derfor rettet henvendelse
til Kultur & Fritidsudvalget, men en appel om ekstraordinær
genoptagelse af vores sag, og vi er orienteret om, at det vil blive
behandlet på udvalgets møde ultimo august.
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Status – registrering som almennyttig (OC)
 Vores ansøgning er nu sendt til Skat med alle relevante bilag og i god
tid inden fristens udløb, og vi afventer udfaldet heraf. OC følger op.
Som tak til de mange, som har støttet og bidraget hertil, påtænkes en
form for lodtrækning af fine præmier (sponseret) – mere herom vil
blive udmeldt til de pågældende bidragsydere når vi har fundet den
endelige form herfor.
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Orientering fra Kasserer (SA)
 Resultat pr. 31. juli 2019:
Resultatet for perioden 1. januar 2019 til 31. juli 2019 blev 2.134
t/kr. mod budgetteret 2.026 tkr., eller en positiv afvigelse på 108 tkr.
Kontingentindtægter i perioden er 3.856 tkr. imod budgetteret 3.800
tkr. De 3.800 tkr. udgør det fulde budgetterede for året 2019.
Tilgodehavender hos medlemmer udgør 50 tkr.
Greenfee indtægter i perioden er 241 tkr. mod budgetteret 257 tkr.
Der mangler for resten af sæsonen Greenfee indtægter for 199 tkr.
for at opnå det fulde budget for året 2019, hvilket vi forventer nås.
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Ørige indtægter i perioden er 336 tkr. imod budgetteret 270 tkr., eller
en positiv afvigelse på 66 tkr. Beløbet består til dels i modtagne
gavebeløb 31 tkr. og tilskud fra fonde 37 tkr. Disse indtægter indgår
ikke i budgettal for året 2019.
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Orientering fra Baneudvalg (PJ)




De frivillige har haft møde, og de går tilbage til at lave arbejdsgrupper
efter behov/ønsker, da de føler, det er mere hensigtsmæssigt.
Lene Understed (BU-medlem) har fremlagt flere gode ideer,
fremkommet på damedagen, som vil blive taget til efterretning.
Der er møde med DGU’s banekonsulent, Allan Brandt, den 20. august,
med fokus på forbedringer af fairways. På baggrund af dette til BU
efterfølgende lave oplæg/budget herpå.
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BU har modtaget oplæg fra Adam (chefgreenkeeper) om overgang fra
benzin/diesel til el – på sigt. I løbet af efteråret vil der blive
fællesmøde med relevante parter om langsigtet strategi, hvor bl.a.
sådanne ting kunne være emner.
Økonomi: Banedrift er pr. 31/7 81 tkr. over budget (mod 106 tkr. pr.
30/6) – der er bl.a. stadig tale om forskydninger i periodisering
(indkøb af materialer til resten af året etc.).
Der er kommet 100% står på timeforbrug, feriepenge, overtid,
afspadsering osv., og alt bliver nu nøje registreret.
Vi har fået mulighed for at købe en vertikalskærer fra Brønderslev GK
til en usædvanlig skarp pris. Adam og Nicolaj skal i første omgang
besigtige maskinen før der træffes endelig afgørelse om evt. køb
(hvortil midler er fundet).
På baggrund af de gode erfaringer vi havde med den unge praktikant
fra Frederikshavn Kommune, har vi sagt ja til en ny til et 13-ugers
forløb – nærmere præsentation følger.
Trods hård belastning og pres, er der generelt en god stemning blandt
greenkeeper-staben, som gør alt i deres magt for at løse opgaverne.
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Fritspilsordning (KR)
Vi har fået en henvendelse fra Birkemose GK (ved Kolding), om optagelse i
fritspilsordning mellem Birkemose GK, Mollerup GK, Svendborg GK, Næstved
GK og Værebro GK.
Fordele/ulemper blev gennemgået og det belaster ikke FGK, ligesom det ikke
koster medlemmerne noget, så på den baggrund blev det besluttet at vi
arbejder videre med at indgå som medlem af fritspilsringen som forsøgsordning i 2020, muligvis før. Yderligere info til fremgå af hjemmesiden.
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Eventuelt
 SA efterlyser evaluering af sommerens rengøring. SF tager
punktet med på næste husudvalgsmøde.

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag 17. september 2019.
B: Beslutning. O: Orientering. A: Andet
Henrik Storch
Sekretær

A

O
A
O

O
A

B

A

