
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 20. september 2022 

Deltagere:  
 

Suppleanter:  

Gæst: 

Afbud fra:  

Ove Christensen, Hans Jørgen Nymark, Brian Strøm, Georg Severinsen, Klaus Dybro, Lene 
Understed Jacobsen, Inge Møller Thomsen 

Dann Sørensen, Jacob Juel Olesen 

- 

Kim Stubbergaard Reese 

1.  Orientering fra Sekretariatet 

Årgangsmesterskabet venter i weekenden forude, og de næste weekender markeres 
sæsonafslutningen i diverse klubber i klubben. Standerstrygning afholdes søndag den 19. 
november.  

Proshoppen, Bistroen og sekretariatet vil reducere i åbningstiderne i takt med sæsonen 
går på hæld. Mere info følger.  

Vi har indgået gode samarbejder med både Golfavisen, Golfbladet om promovering af 
vores klub i både 2022 og 2023 med henblik på flere greenfeegæster.  
I 2023 fortsætter vi samarbejdet med velgørenhedsorganisationen CoolUnite, som både 
kommer til gavn for medlemmer, klubben og ikke mindst særligt sårbare børn gennem 
Fondsarbejdet. Mere info til sæsonstart 2023.  

Turneringsudvalget søger nye medlemmer til 2023, som vil bidrage til afvikling af 
klubturneringer (startlister, matchudvalg på dagen, præmieoverrækkelser, scores og 
lignende). Turneringsplanen for hele 2023 er færdiggjort i marts måned 

Challenge Tourens redaktionelle eftervirkninger er blevet evalueret:  
- 23 minutters tv-program fra DP World Tour  
- 12:14 min på Tv2Nord 
- Podcast fra Golfshowet (>1 time) 
- 287 gange nævnt i nationale medier 
- 78 gange nævnt i internationale medier  
Alt i alt imponerende megen omtale af vores by og golfklub i alt fra Sjællandske 
lokalaviser til Washington Post.  
  

2 Økonomi 

Resultat for de første 9 måneder har ikke været tilfredsstillende i forhold til budgettet.  
 
Der har desværre været en negativ medlemstilvækst vedrørende seniorer, hvilket har 
medført en nedgang i kontingentindtægterne for disse. Til gengæld har der været en 
vækst på henholdsvis juniorer og nybegyndere, som giver grobund for optimisme i 
fremtiden.  
På grund af de dårlige greens i sæsonstarten har der været brugt ekstraordinære udgifter 
til sprøjtemidler, gødning og græsfrø, og det været nødvendigt med ekstra vanding i den 
tørre periode. Da der ikke har været vand nok i pumpesøen har klubben været nødt til at 
købe kommunalt vand. 
Endvidere var der ikke muligt på budgettidspunktet at forudse den ændrede 
verdenssituation, der har medført store prisstigninger, især på energiområdet. Ved 
sammenholdelse af de første 9 måneder i år med sidste år, er der brugt ca. 200 tkr. mere 
til brændstof, el og vand.  
 
 



Challenge Touren indtægter ved sponsorater dækker pt godt og vel de direkte 
omkostninger, og på nuværende tidspunkt kan vi se en fremgang på greenfee. En anden 
positiv effekt er omlægningen af administrationen sidste år, og det har betydet at denne 
er væsentlige lavere end sidste år, men også lavere end budget.  
Bestyrelsen har besluttet, at der skal spares på alle områder, i håb om at komme ud med 
et acceptabelt resultat for 2022, men nok med et mindre underskud.  
 

Bestyrelsen har besluttet, at vores medlemmer fremover skal tilmeldes PBS for at lette 
det administrative, men for medlemmer der ikke er tilmeldt ordningen, vil der blive 
opkrævet et gebyr på 100 kr., når kontingentopkrævning sker fremover. 
 

3. Baneudvalget   

Der henvises til møde fra baneudvalget, der snarest muligt lægges på hjemmesiden.  

Træfældningsprojektet fortsætter i efteråret 2022.  
Store udfordringer med vandingsanlægget og mangel på vand i søerne.  

Forberedelser til vinterbanen er i gang. Vi spiller naturligvis på sommergreens så længe 
overhovedet vejret tillader det.  
 

4. Ændringer af tilskudsordning (Frh.ordning) 

Center for Kultur & Fritid, Frederikshavn Kommune er netop i gang med en høringsrunde 
omkring ændringer i tilskudsordningen med henblik på at vende tilbage til tidligere 
beregningsmetoder. Vi har i øjeblikket overgangsordning fra 2018-2022.   

5. Orientering Lerbæk  

Intet nyt 

6. Begynderudvalg 

Et nyt begynderudvalg gør klar til at overtage fra det tidligere hold.  
Stor tak til den store og dygtige indsats udført af Dorthe Ravn, Birgit Kristensen, Hans 
Andreasen, Flemming Ravn og Arne Kristensen, som har fået mange begyndere igennem 
under deres vinger.  

Velkommen til et nyt udvalg fra 2023: Søren Bjerregaard, Mads Pedersen, Ole M. Jensen, 
Tove Jensen, Benthe Banch & Poul Gajhede 

7. Klubmesterskab 

Stort tillykke til klubmester dame: Puk Lyng Thomsen og klubmester herre: René Hejlesen 

Weekendens turnering er veloverstået, dog desværre med fejl i tidsbestillingen som 
påvirkede både lørdagens 2. runde og øvrige spillere på dagen. En fejl som beklages af 
sekretariatet.  
 

8. Nordic Golf Circle 

Fritspilsaftalen med de øvrige 8 golfklubber (Næstved, Ree, Værebro, Birkemose, 
Svendborg, Nordborg, Blåvandshuk, Mollerup) evalueres i oktober måned.  
Der ligger spørgeskema til medlemsundersøgelse på hjemmesiden.  
 



9.  Forslag til projekter til Anlægspuljen 

Vi ansøger kommunens anlægspulje om tilskud til energiforbedring. Der regnes bl.a. på 
solcelleanlæg til maskinhuset.  

 

6. Eventuelt  

Banekontrol vil blive opjusteret.  
Vi håber desuden at medlemmerne vil være opmærksomme hvis de observerer 
mistænkelig adfærd.  

Vi er tildelt værtsrollen til DM for seniorer i 2023. Turneringen spilles 4.-6. august.  

 

Referent Inge Møller Thomsen 

Mødet hævet 21.15 


