
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 21. juni 2022 

Deltagere:  
 

Suppleanter:  

Gæst: 

Afbud fra:  

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

Dann Sørensen 

Christina Gaardbo 

Jacob Juel Olesen 

1.  Nyt fra Bistroen 

Det har været 2 hårde år, og efter Coronaen ser vi frem ad – dog med stigende 
råvarepriser. Det er meget vigtigt for Christina og også bestyrelsen at holde et fornuftigt 
prisleje, men det er selvfølgelig et must at Bistroen kører rundt.  
Vi har tidligere kørt med store menukort. Dette ventes lidt med til aktiviteten øges. Indtil 
da vil der være tavlekort, som udskiftes løbende. Der vil også altid være dagens ret.  
Med et mindre udvalg mindskes spildet og dermed udgifterne. På den måde kan priserne 
holdes nede og komme til gavn for alle medlemmer og greenfeegæster.  

Det største ønske for fremtiden: Mere plads i køkkenet.  
Det er besluttet at investere i nye hylder til kølerummet efter ønske fra 
Levnedsmiddelkontrollen. Dette anskaffes af klubben som del af inventaret. Udgift ca. kr. 
5.500,-.   

2 Orientering fra Sekretariatet 

Det er besluttet at udsætte standerstrygningen som følge af den sene start i foråret.  
NY dato for Standerstrygning 19. november 2022. Turneringen er sponsoreret af BS ApS.  

Standerhejsning 2023 afholdes lørdag den 22. april. 
Det understreges at banens åbning ikke er afhængigt af standerhejsning/ 
standerstrygning, men blot udtryk for at vi ønsker turneringen afholdt hvor der er størst 
muligt chance for en fuldt åben bane.  

Vi er på vej til tilfredsstillende stadie på banen og med greens og ser frem imod en 
sommer med glade medlemmer og gæster.  

Begyndere: 37 nye er igennem, der takket være et stort arbejde også fra 
begynderudvalget har alle nu hvervet sig DGU-kort. Vi håber alle medlemmer vil hjælpe 
og tage sig godt af de nye på banen.  

Vicevært: Vi har fået en fantastisk ny vicevært i Bent, og han knokler for at gøre et 
kæmpe stykke arbejde med de få timer der er til rådighed. Det præciseres, at de 
medlemmer som har en forespørgsel til en opgave, skal skrive dette på ønskeseddel i 
bagrummet. Arbejdet vil udføres i prioriteret rækkefølge efter de øvrige opgaver.  

Vi vil i efteråret udarbejde en tilfredshedsundersøgelse blandt alle medlemmer. 

Inge holder ferie i perioden 4.-19. juli (begge dage incl.) 

3. Orientering fra kassereren 

Vi er indtil videre pænt foran budgettet, men dette består af god opbakning fra 
sponsorer, besparelser på banebudgettet takket være især ansat mekaniker. Greenfee er 
naturligt under budget og historik, men opretholdes af de øvrige.  

Vi har et frafald på 22 seniorer ift. samme tidspunkt 2021. Dette er ikke tilfredsstillende.  
 



4 Baneudvalget   

 
Træ-arbejdet pågår fortsat. Der flises i denne uge og i næste uge stubfræses og ryddes 
op. Arbejdet er blevet taget rigtig godt imod, og specialisternes kunnen fra HedeDanmark 
har virkelig vist sig imponerende ift. at udvælge træerne og samtidig skånet banen 
(græsset).  

Rapport modtaget fra DP World Tours agronom: Der er lagt en plan i tæt samarbejde, 
som følges til punkt og prikke.  
Igen i denne uge er der luftet greens med Air2G.  
Vi har en smule sygdom i fairways, som behandles for med gødning.  
Der prikkes og dresses i denne uge og derudover sprøjtes med booster, som er anbefalet 
fra DP World Tour.  
Tee64 fjernes i sommeren for at der kan arbejdes herpå. Man kan spille herfra, men 
markeringerne er væk.  

Personale/Frivillige:  
Tusind tak for al hjælpen til arbejdsdag den 14. juni. Der blev udført et stort arbejde af 
forskellige poster på banen fra alle de fremmødte. 
Søren Bjerregaard har meldt sig som frivillig, og vil fremadrettet klippe par3-banens 
fairways. Tusind tak for det.  
Johny Kongsø og Søren Bjerregaard vil fremadrettet stå for at håndtere markeringer 
(pæle og maling) på banen. Der vil resten af sommeren dog ikke blive spray-malet, det er 
et forbud fra DP World Tour.  

Frivillige teams:  
Tirsdage kører fortsat: GBS står for dette 
Teams til hullerne: Vi har modtaget tilkendegivelser, som vil blive håndteret. Der 
indkøbes særligt udstyr og herudover koordineres fra BU og greenkeeperne. Henning 
Ditlevsen er primus motor.  
Al frivilligt arbejde gør en utrolig stor forskel, og det der flytter de sidste mil. Tusind tak 
for alle der deltager med frivillig indsats 

Der har været afholdt møde med Second Sun. Virksomheden beskæftiger med at få sol til 
skyggefyldte områder og har forsøgt sig med et større projekt på Brøndby Stadion. 
Second Sun producerer spejle, som skal sættes op i vinterhalvåret (og ikke kan slås i 
stykker af golfbolde). De gengiver både sol og varme til græsset.  
Der arbejdes på en prototype og en animation, der viser løsningsforslag afhængigt af 
hvor mange solskinstimer der ønskes på f.eks. green 8.   
Frederikshavn Golfklub er den første golfklub i Danmark i dialog med Second Sun om 
netop dette projekt, men det er et utrolig spændende projekt, som bestyrelsen ser 
positivt ind i.  

Næste baneudvalgsmøde: 7. juli 2022.  

5. Challenge Tour 

Vi har fået 65 positive tilkendegivelser om frivilligt arbejde under Challenge Touren. 
Tusind tak for det.  
Vi har brug for flere og håber flere vil melde sig til:  
https://frederikshavngolfklub.dk/har-du-lyst-til-at-vaere-frivillig-hjaelper-naar-challenge-
touren-gaester-frederikshavn-golfklub-i-uge-32/  

Der arbejdes benhårdt på en branding af Frederikshavn by, kommune og Region 
Nordjylland som golfdestination. Bl.a. med:  
- 23. Juni: Challenge med Nordstjerneskolens 7. og 8. klasser 

https://frederikshavngolfklub.dk/har-du-lyst-til-at-vaere-frivillig-hjaelper-naar-challenge-touren-gaester-frederikshavn-golfklub-i-uge-32/
https://frederikshavngolfklub.dk/har-du-lyst-til-at-vaere-frivillig-hjaelper-naar-challenge-touren-gaester-frederikshavn-golfklub-i-uge-32/


- 29. Juli: Sommer by night med Frederikshavn Challenge som hovedtema 
- 7. eller 8. August: Palmestranden save & shoot-out  
- 10. August: ProAm 
- 11.-14. August: Frederikshavn Challenge – presented by Hessel 

Vi er i tæt samarbejde med Enjoy Nordjylland, Frederik (handelsstandsforeningen) og 
Frederikshavn Kommune, som deltager i arbejdsgruppen.  

Frederikshavn Golfklubs venner varetager villages og hospitality-områder på banen under 
Touren i samarbejde med Nordisk v/Christian Conradsen.  

Der vil blive afholdt møde for alle hjælpere. Dette indkaldes på senere tidspunkt.  

6. Eventuelt  

Næste bestyrelsesmøde den 12. juli kl. 18 vil ændres til at blive et socialt arrangement 
med bestyrelser og medarbejdere fra Hvide Klit, Sindal og Sæby med henblik på at skabe 
et givtigt samarbejde på tværs af kommunen/nærområdet.  

Referent Inge Møller Thomsen 


