Referat
Frederikshavn Golf Klub
Bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 19. september 2017 kl. 17:00
I Frederikshavn Golf Klub
Tilstede:
TV – Tore Vedelsdal
CS – Caroline Skjoldborg
GS – Georg Severinsen
TW – Tom Winther
Kim S. Reese – KR
Henrik Storch - HS
OC – Ove Christensen
AMM – Anne Mette Mørk
Punkt
nr.

dagsorden:

1
2

Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde den 22-08-2017
Orientering fra Kasserer herunder:
Regnskab pr.31.08.17 (Bilag fra Tom)
 Følger stadig budgettet – lidt forskydninger vedrørende indtægter og
omkostninger
 Banedriften – budget følger planen - mindre lønudgifter i resten af året
Medlemsstatistik
 Flere medlemmer end budgettet – rigtig positivt
 Juniorer og ”Start på golf” især
Greenfee
 Har været fint med greenfee spillere i august måned i forhold til sidste
år
Bagskabe
 Alle der har manglet bagskabe har fået – der er ledige skabe
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Orientering fra AM:
Driving range glasskader – forsikringssag
 Ruder bliver skiftet i løbet af ugen – hærdet glas.
Sponsorturnering 2017
 68 tilmeldte dags dato
Special Olympic Idrætsfestival 2020
 Forespørgsel om klubben vil deltage i festivalen
Ferie uge 42
 AM holder ferie i uge 42 bortset fra mandag
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Tilmelding til SGN-møde
 Der afholdes møde mandag den 9. oktober i SGN i Hvalpsund

5

Tilmelding til Carlsberg turnering
 Der afholdes Carlsberg turnering torsdag den 5. oktober i Aalborg
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Orientering fra Baneudvalg
 Kommet store regnmængder og dette har bevirket at der pt ikke kan
arbejdes med en ny løsning på hul 5 – afventer at vandmængden
falder
 Leaser en rendegraver
 Robotklipper løsning er afprøvet – udfordring vedrørende signal i
forbindelse med høje træer – kan evt bruges kun til fairway
 Etablering af vintergreens ligesom sidste år
 PT ingen buggy kørsel for at skåne banen
 Planer om dræning




Budgettet følger planen
Der henvises for yderligere detaljer til Baneudvalgets referat fra møde
tirsdag den 12. september
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Undersøgelser omkring en udvidelse af par 3 banen
 KR Oplæg vedrørende etablering af 9 huller
 KR og TV arbejder videre med undersøgelser, lejekontrakt vedrørende
grundareal, budget mv.
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Samarbejde og Samspilsordning med naboklubber
 Hvide Klit interesseret i samspils ordning – aftales møde
 Henvendelse fra Golfring Nordjylland
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Golfspilleren i Centrum - HS
 Ny undersøgelse er klar
 Diskussion om anvendelsen af GIC
 Enighed om afmelding af GIC – der arbejdes videre med en ny løsning,
der er mere målretttet klubbens behov
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Eventuelt
 KR indkaldt til møde med banekontroludvalget – ønske om at der
bliver bekræftet på Golfboks, så det er muligt at se hvem der spiller og
hvem der har spillet
 Udvalgsmedlemmer der mangler billeder vil blive kontaktet/opsøgt af
klubbens fotograf
 Bestyrelsen opfordrer til at man i alle tilfælde bekræfter sine tider det undersøges hvilke muligheder der for informationsindsamling - AM
 Bagmærker skal bruges – Alle medlemmer har pligt til at sørge for
afhentning og at den er synlig ved spil
 Retningslinier opdateret CS og OC
 Golfboks – OC og KR og andre nye udvalgsmedlemmer er tilmeldte

Sekretær
Ove Christensen

