
Referat 
Frederikshavn Golf Klub 

Bestyrelsesmøde 
 

Tirsdag d. 23. januar 2018 kl. 17: 00 i 

 
Frederikshavn Golf Klub 

med følgende dagsorden. 
 

Tilstede: 
TV – Tore Vedelsdal 

TW – Tom Winther 
HS – Henrik Storch 

OC – Ove Christensen 
AMM – Anne Mette Mørk 

 

Afbud: 
Kim S. Reese – KR 

CS – Caroline Skjoldborg 
GS – Georg Severinsen 

 
 

 
Tid Punkt 

nr. 

 

 1 Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde den 12-12-2017 

 2 Orientering fra Kasserer herunder: 

Regnskab 31.12.17 (Bilag fra Tom) – Afventer regnskabet – er næsten 

færdigt. Regnskabet for 2017 gennemgås på næste bestyrelsesmøde 

 

Budget 2018 – afventer meldinger for de forskellige udvalg før det endelige 

budget kan forelægges generalforsamlingen. 

 

 

 

 

 

3 Orientering fra Anne Mette herunder: 

Udvalgsmøde 2018 – forventes afholdt i marts måned 

 

AMM holder Ferie 8.+ 9. feb. 2018 

 

Tilmelding til DGU Repræsentantskabsmøde – afholdes den lørdag den 17. 

marts. 

 

 4 Afvikling af Generalforsamling 2018  

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 13. marts 2018 i Handelsskolens 

kantine. 

Dagsorden gennemgået for dagen. 

Kontingentsatser for 2019 diskuteret – oplæg fremsættes til næste møde 

 

 

 5 Ansættelse i sekretariatet 

Klubben har ansat Heidi Rank Holmenlund pr 1. marts 2018 i sekretariatet. 

 

 

 6 Orientering fra Baneudvalg GS via mail samt referat fra 

Baneudvalget 

 



Siden mødet har vi haft besøg af en biolog og sagsbehandler der sammen med 

Adam og Peter Jensen gennemgik vores vandhuller / søer med henblik på 

oprensning og evt. ændringer i forbindelse med vores pleje og udvikling af 

banen. Det var en god rundtur. Vi regner med at få tilladelse om fire uger. Ud 

over søerne havde hun også gode ideer til beskæring og fældning af træer. Så nu 

mangler vi bare noget godt vejr.  

Vores dræningsmaskine kommer først lidt ind i februar. Det har været 

forsinkelser ved leveringen fra USA. Vi går hurtigst muligt i gang med 

dræningen 

 

I øvrigt henvises til baneudvalgets referat fra 9. Januar 2018. 
 

 7 Eventuelt 

 

Næste møde i bestyrelsen onsdag den 14. februar.2018 

 

EU´s nye persondatalov blev vendt. 

 

 

 
 

Sekretær 
Ove Christensen   


