Referat
Frederikshavn Golf Klub
Tirsdag d. 17. oktober 2017 kl. 17:00 i
Frederikshavn Golf Klub
med følgende dagsorden.
Tilstede:
TV – Tore Vedelsdal
CS – Caroline Skjoldborg
GS – Georg Severinsen
TW – Tom Winther
HS – Henrik Storch
KR - Kim S. Reese
OC – Ove Christensen
AMM – Anne Mette Mørk
Tid

Punkt
nr.
1
2

Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde den 19-09-2017
Orientering fra TW herunder:
Regnskab pr.30.09.17
 Gennemgang af perioderegnskab. Indtægter følger næsten budgettet og
omkostninger er mindre end budgetteret. Alt taget i betragtning ser det
fornuftigt ud.
Medlemsstatistik
 Flere juniorer end budgetteret og ellers positivt med antallet.
Greenfee
 Stadig bagud med greenfee i forhold til 2016

3

Orientering fra AM:
Regionalmøde 24.okt 17:00-21:00 (Turnering først gunstart kl. 11:00)
 Bestyrelsen deltager i mødet
 AM – der er styr på forberedelserne
Golfspilleren i Centrum
 Klubben fravalgt adgangen, men kan stadig trække data vedrørende nye
medlemmer i hele 2018
Turneringsudvalg
Golfbox – muligheder
 Tilmeldt 8 personer fra bestyrelse og udvalg til kursus i Golfbox
 Bekræftelses af reservation af tider – bestyrelsen har besluttet at det
sættes i værk fra næste sæson – vigtig at medlemmerne informeres
herom og baggrunden for at der skal bekræftes tider, er for at sikre en
effektiv udnyttelse af banen – der informeres i starten af den nye sæson.
Markedsføringsmodul
 Der investeres i et markedsføringsmodul - mulighed for indsætte tekst til
greenfee spillere – enighed om at købe modulet.
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Starterhus



Der arbejdes videre med starterhusets anvendelse samt evt
informationstavle, f.eks med hulplacering. Husudvalget kommer med
forslag til det videre brug.
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Orientering fra Baneudvalg GS:
 PT er man bagefter med klipning af græs, bl.a på grund af lukning af
banen
 Sygdom på Greenen på hul 6 – der arbejdes på problemet
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Dræning af Golfbanen
 Tydeligt at der trænger til at blive drænet på hul 11, derfor er dræning af
banen opprioriteret. Derudover er det ikke kun på hul 11 men også andre
steder på banen der er et større behov.
 Tester gravemaskine med mulighed for nedlægning af drænrør
 Det kan accepteres at der lukkes for enkelte huller efter standerstrygning
for at få lavet dræningen
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Opdatering af Elitekonceptet
 Eliteudvalget har gennemgået og justeret konceptet - spillerne er blevet
kategoriseret i A Internationalt og B nationalt niveau – tages til
efterretning af bestyrelsen.

7a

Samarbejde med andre klubber
 Samarbejde med Hvide Klit – bestyrelsen arbejder videre så en evt. aftale
kan komme i stand fra næste sæson
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Personalesituation Sekretariatet
 Personalesituationen for 2018 gennemgået og det blev besluttet at
undersøge mulighederne for erstatning af Else Marie, som stopper 1.2.18

9

Eventuelt
 KR har lavet forundersøgelse vedrørende udvidelse af par 3 banen til en 9
hullers bane – der arbejdes videre med undersøgelser, etablering, budget
mv.

Ove Christensen
Sekretær

