
Referat 

Frederikshavn Golf Klub 
Bestyrelsesmøde Tirsdag d. 22. august 2017  

kl. 17:00 i  
Frederikshavn Golf Klub 

med følgende dagsorden: 
Tilstede: 

TV – Tore Vedelsdal 
CS – Caroline Skjoldborg 

GS – Georg Severinsen 
TW – Tom Winther 

Kim S. Reese – KR 
OC – Ove Christensen 

AMM – Anne Mette Mørk – punkt 1 – 7. 
 

 
Tid Punkt 

nr. 

 

 1 Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde den 27-06-2017 

 2  Orientering fra Kasserer herunder: 

 Regnskab pr.31.07.17 

Budgetopfølgning – Regnskabet ser relativt fornuftigt ud – stort 

forventet likviditetstræk i forbindelse med bagskabe 

 Medlemsstatistik 

Ser fint ud – der er kommet en masse græshoppere i 

ungdomsafdelingen. 

 Greenfee 

Mangler ca 200 greenfee spillere – skyldes stadig at vi er bagud fra 

maj måned – håber tiltag med jubilæumstilbud kan hjælpe på antallet 

resten af sæsonen. 

 

 

 

 3 Orientering fra Anne Mette: 

 Regionsmøde i FGK 24.okt 2017 

DGU holder regionsmøde i FGK den 24. oktober 2017 – bestyrelses er 

inviteret med til denne dag – der er aftalt vedrørende det praktiske. 

 Planlagte Bestyrelsesmøde den 24 okt. – flyttes til 17. oktober 

 Jagtdatoer 2017: Alle tirsdage 10. okt.+24. okt.+ 7. nov.+ 21. nov.+ 5. dec. Kl. 
08:45-11:00 

 Greenfee Jubilæumstilbud 

Klubben har udarbejdet et jubilæumstilbud vedrørende greenfee 175 

kr. for at fejre vores jubilæum og for at se om vi kan få flere greenfee 

spillere i fremtiden 

 Diskuteret samarbejde med andre klubber – en svensk klub öyared i 

nærheden af Gøteborg kunne være en mulighed – de har en fantastisk 

flot og spændende bane. 

 

 

 4 Evaluering DM for seniorer/veteraner 2017 

 

 Fint arrangement bortset fra vejret 

 Stor ros fra turneringsledelsen 

 Stort tak til klubbens medlemmer for stor opbakning og hjælp til 

afvikling turneringen 

 Vurderes om vi skal søge om ny turnering i fremtiden 

 

 

 



 

 

 5 Mail fra medlem 

 Forespørgsel fra medlem vedrørende klubbens politik med hensyn til 

hunde. 

 

I Bilaget FAQ om golfbanen, som findes på FGK’s hjemmeside står der 

følgende: 

 

”Hunde på banen I Frederikshavn Golfklub er det tilladt at tage sin hund med på 
banen, når man skal spille en runde golf. Ovenstående forudsætter selvsagt - 
foruden at hunden føres i snor - at dette gøres under respekt for klubbens 
medlemmer, medspillere og gæster. Det er således tilladt at tage sin hund med 
på banen, såfremt man fjerner "efterladenskaber" og at den i øvrigt opfører sig 
på en måde, hvor den ikke er til gene for andre.” 

 

 

 6 Orientering fra Baneudvalg ved GS 

 Ny ide vedrørende løsning af hul 5 

 Afprøvning af robotklipper gik fint 

 Personalesituationen gennemgået for resten af året 

 Kommunen har synet grøfter mv over hele banen 

 Der henvises i øvrigt til baneudvalgets seneste referat på 

hjemmesiden 

 

 

 7 Starterhus - opfølgning på projekt og fremtidig vedligeholdelse, 

rengøring mm. 

 Starterhus færdig – stor ros til Leo Hejlesen for det store arbejde med 

opførelse af dette 

 

 

 8 Drivingrange - generel indtryk, reparationer mm. 

 

 Ser generelt ok ud men medlemmerne opfordres til at ryde op og i 

øvrigt passe godt på anlægget så der ser indbydende ud også for 

gæster mv på anlægget 

 

 7 Golfspilleren i Centrum 

 

 Gennemgået de seneste rapport og bestyrelsen vurderer hvordan og 

hvorledes de kan bruges fremadrettet. 

 Evt. inviteres DGU til inspirationsmøde 

 Bestyrelsen planlægger arbejde i fremtiden med klubbens strategi og 

visioner 

 

 8 Eventuelt 

 

 Stor ros til klubbens nye hjemmeside – flot og moderne design 

 

Intet  

 

   

 

 

Ove Christensen 
Sekretær 

FGK  


