
Frederikshavn Golf Klub 

Generalforsamling 13. marts 2018 
Frederikshavn Handelsskole kantine 

 
 

Punkt 

nr. 
Referat 

 

 Formanden bød velkommen til alle fremmødte – i alt 121 stemmeberettigede medlem-

mer var mødt frem. 

 

Der blev afholdt 1 minuts stilhed til minde om medlem Arne Pedersen. 

 

1 Valg af dirigent 

 

Lars Fogh Andersen blev valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig 

varslet. 

2 Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år – ved formanden. 

 
Jubilæumssæson 

År 2017 har været klubbens 25. jubilæumssæson, og der har derfor været en række 

arrangementer og aktiviteter i den anledning. 

Der blev afholdt en velbesøgt reception, hvor flere af klubbens gode venner benyttede 

lejligheden til at donere pæne gaver – endnu en gang tak for det. 

I flot vejr blev der afholdt en god klubturnering med fest om aftenen på Jutlandia. Det 

hele foregik i flot vejr, selvom vi efterhånden husker hele sæsonen plaget af regnvejr. 

Med Mogens Dam og Kaare Holdt Madsen som redaktører blev der lavet en meget flot 

jubilæumsbog, som giver et godt billede af klubbens første 25 år. Den skulle være at 

finde på biblioteket USPGA, som samler golfbøger fra hele verden. 

Som en ekstra kolorit på året blev der afholdt DM for veteraner i eftersommeren. Det 

skete i samarbejde med Golfunionen. Det blev en god succes, og mange lokale deltog 

som hjælpere på forskellige måder. 

Eneste minus var, at omkring turneringen startede efterårets næsten konstante regn-

vejrsproblemer. Spillerne blev flere gange om dagen kaldt ind på grund af torden, men 

turneringen blev afviklet. 

Banens udvikling 

Fortsat god udvikling, men udfordret at vejr og klima. Der sker løbende tilpasning af 

træer og bevoksning, så der fortsat er en bane at spille på 

Vigtigt med fokus på vand. Både vanding, når det er tørt, og afvanding, når det er 

vådt. Det er vigtigt at banen er spilbar så stor en del af sæsonen som muligt – uanset 

vejret. 

Baneudvalgsformanden vil under eventuelt give en orientering om, hvad der sker og er 

planlagt til at ske omkring banen i det kommende år. 

Klubben 

De nye og udvidede bagrum blev færdige og taget i brug. (6 cm. Højere end de eksi-

sterende, så der plads til en driver i bagen, men ellers samme størrelse, som de 

gamle). Dermed er der ikke længere en venteliste til bagrum. 

Fortsat god aktivitet og godt klubliv i Bistroen. Christina og hendes medhjælpere har 

knoklet, som de plejer på trods af de problemer, som især Christina de har haft at slås 

med ved siden af. Bistroen er fortsat en af Danmarks bedste, og et sikkert midtpunkt i 

klublivet. 



Proen og hans hjælpere gør også et fortsat godt arbejde med træning og shop. Philip 

har i løbet f 2017 udvidet med nye træningsfaciliteter, der muliggør træning i det me-

ste af året uden hensyn til vejret 

Vi har en bedre shop og en bedre Bistro, end de fleste andre klubber. 

I sekretariatet har gennem året haft travlt med de sædvanlige ting – plus de ekstra 

belastninger der har været med jubilæum, og udskiftninger på personalesiden. 

Sport 

Puk Lyng Thomsen har igen-igen stået for mange flotte resultater. 4. divisionsholdet 

for herrer er rykket op i tredje division, og de øvrige hold har også klaret sig flot. 

God aktivitet i juniorafdelingen gennem året. 

For bredden er det værd at nævne, at klubben har flere hold med i regionsgolfen, og 

der er også lavet pæne resultater, selvom det er en turnering, hvor også det sociale er 

væsentligt. 

Økonomi 

Regnskabet er kommet ud med et relativt stort underskud, som var uventet. Budget-

opfølgninger i starten af året så fine ud. 

Væsentligste afvigelser er: 

- Færre greenfee indtægter. Fra august måned kom der stort set ingen gæster på 

grund af vand og lukning 

- Afgang af medlemmer var ikke blevet registreret korrekt 

- Herudover var der lidt større udgifter til banedrift og forbrugsafgifter end ven-

tet. 

Det er bestyrelsens opfattelse, at det med en god styring fremover kan sikres, at der 

ikke opstår underskud igen af den størrelsesorden.  

Vores mangeårige ansatte bogholder Caroll Ann stoppede sidste sommer, og vi har 

haft en midlertidig løsning i efteråret. Det er dog klart, at en klub med vores størrelse 

og økonomi skal have en god permanent løsning, og derfor er der ansat Heidi Rank 

Holmenlund fra den 1. marts 2018. 

Der kommer en yderlige gennemgang af økonomien under kassererens præsentation 

af regnskabet. 

De frivillige og udvalgene 

Klubbens drift er i dagligdagen afhængig af forskellige udvalg og frivillige medlemmers 

indsats. 

Der er her det daglige arbejde med driften af golfklubben køres sammen med de an-

satte. 

Vedligehold af hus og bane planlægges og der sørges for turneringer, træning af ung-

dom og elite samt ikke mindst den gode modtagelse af begyndere. 

Vi har i Frederikshavn golfklub været dygtige til at få tiltrukket nye medlemmer. Der er 

ikke mange klubber, som hvert år kan tage imod så mange nye, og det er ikke mindst 

gennem det store arbejde som de frivillige i begynderudvalget gør sammen med se-

kretariatet og proen. 

Der er også mange, som gør et stort arbejde i klubber i klubben (herredag, damedag, 

seniorerne og parmatchklubben). Det er mindst lige så vigtigt at fastholde medlemmer 

som at skaffe nye. 

 



Afslutning 

Tak til alle som bidrager til en god klub i udvikling. Både frivillige og ansatte. 

Beretningen blev taget til efterretning. 

 

3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

 

Kassereren Tom Winther fremlagde det reviderede regnskab og gennemgik resultatop-

gørelsen og balancen. 

 

2017 viser et underskud på 282.841 kr efter afskrivninger. Hovedårsagerne er mang-

lende greenfee indtægter, tab på kontingenter samt øget forbrug på banedriften. 

 

I forbindelse med underskuddet har bestyrelsen igangsat nye tiltag for at imødegå lig-

nende situationer i fremtiden. 

 

Efterfølgende spørgsmål fra medlemmer vedrørende: 

 Banens værdi iflg aktiver 

 Hvorfor bestyrelsen ikke havde set underskuddet komme 

 Stigning i gæld til pengeinstitut 

 Greenfee – hvad gør bestyrelsen for at få højere indtægter 
 

Ovennævnte spørgsmål blev debatteret og besvaret af kasserer samt bestyrelse. 

Regnskabet blev godkendt 

 

4 Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter 

 

Kassereren fremlagde forslag til budget for 2018 samt forslag til kontingent for 2019. 

 

Følgende spørgsmål fra medlemmer vedrørende: 

 Greenfee – hvordan får man øgede indtægter 

 Er det kun FGK der har haft nedgang i greenfee 

 Ønske om at investere flere penge for at højne banens kvalitet 

 Hvad gøres der for at få flere nye medlemmer 

 Flexmedlemskab 

 Antallet af ansatte vedrørende banedrift 

 Hvordan er standen af maskinparken 

 Bookning af bagni 
 

Ovennævnte spørgsmål blev debatteret og besvaret af bestyrelsen. 

a) Fremsættelse af bestyrelsens forslag til kontingenter for 2019 

b) I forbindelse med bestyrelsens forslag om kontingenter for 2019 blev der frem-

sat et ændringsforslag af Peter Jensen, der ligeledes motiverede forslaget. Æn-

dringsforslaget om midlertidig forhøjelse af bestyrelsens kontingentforslag med 

ekstra 200 kr for 2019, 2020 og 2021. 

 

Den forhøjede kontingent skal anvendes 100% til øget banedrift. 

 

Forslag sendt til skriftlig afstemning: 

 

a) 48 stemmer 

b) 63 stemmer 
 

Ændringsforslag vedtaget. 

 

5 Forslag fra bestyrelsen 

Ingen   



6 Forslag fra medlemmer 

Ingen modtaget 

7 Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 

Der blev foreslået følgende til valg af bestyrelsesmedlemmer: 

 Tom Winther 

 Peter Jensen 

 Svend Fredborg 

 

Efter skriftlig afstemning blev Tom Winther og Peter Jensen valgt til bestyrelsen 

Valg af suppleanter 

 

Følgende blev foreslået og valgt 

 Bodil Vestergaard 

Tommy Christensen 

8 Valg af revisor og revisorsuppleant 

BDO blev valg som revisor og Beierholm blev valgt som revisorsuppleant 

9 Eventuelt 

 

Bodil Vestergaard efterlyste oplysninger om fremsendelse af forslag til generalforsam-

lingen samt mere information og synlighed fra bestyrelsen 

 

Georg Severinsen orienterede fra baneudvalget: 

 

Hvad er sket i 2017 og hvad skal ske i 2018 ud over pleje og vedligeholdelse.  

 

I 2017:   

 

 Teesteder renoveret på hul 4 og 7 

 Træer fjernet ved green og i doglegget på hul 6 

 Greenbunker på hul otte fjernet 

 Ny bro lavet på hul 10 

 Fairwaybunker på hul 11 reduceret til 1/3 og to nye bunkers lavet i højre side 

 Sti bag mounts til venstre for green på hul 18 etableret  

  

I 2018:  

  

 Palisadevæggen på hul 5 renoveres/genopbygges 

 Teested 50 på hul 8 renoveres 

 Ny bæk på tværs af fairway fra søen på hul 6 til området mod Elling Å etableres 

 Der fældes træer ved hul 6 

 Mellem teestederne på hul 7 laves nyt dræn over mod søen til hul 6 

 Grøfterne imellem og ved siden af hullerne 10, 11, 17 og 18 renses op 

 Der etableres nyt dræn på hullerne 10, 11, 17 og 18 

 Der fjernes og beskæres træer ved hullerne 10, 11, 14, 15 og 17 

 De eksisterende dræn tjekkes  

 

De frivilliges arbejde på banen og klubhuset  

 

Der har fra både de frivillige repræsenteret ved Aage Gøgsig og Bodil Vestergaard og 

baneudvalget været et ønske om at få lavet en hel masse af de ”store ting” inden 

standerhejsningen. Det har vejret sat en stopper for men intentionerne, energien og 

lysten til at gøre banen flot er stor fra alle parter. Keeperne vil i år indgå i arbejdsda-

gene sammen med de frivillige for at styrke arbejdet.  

 

De frivilliges arbejdsindsats hen over sæsonen er uvurderlig. En kort opremsning af 

opgaver; er etablering og senere vedligehold af starterhus området, fældning og op-



rydning af træer, vedligeholde stisystemet, vedligeholde området omkring drivin-

grange, klubhus og P-plads, vedligeholdelse af standpladser, være muldvarpe-fængere 

m.m.m.  

 

Orientering i foldere og på hjemmesiden  

 

Der udgives foldere om hvordan vi passer godt på banen, om arbejder på banen i 2017 

og 2018, om målsætningen for den løbende pleje og vedligehold af banen og om bane-

udvalgets forslag til ændringer på banen sammen med status her på.  

Medlemsmøde om banen og ændringer af denne  

Med udgangspunkt i de ændringsforslag baneudvalget fremlagde på et medlemsmøde i 

efteråret 2016 og i hvad der faktuelt er sket siden, indkalder baneudvalget til et opføl-

gende møde i efteråret 2018.  

 

Valg af årets Goofer 

 

Sidste års Goofer of The Year 2017 Ella og Svend Fredborg motiverede valget af årets 

Goofer of the year 2018. 

 

Valgt som årets Goofer 2018 – Bodil Vestergaard 

 

 

Dirigenten takker for en god og sober tone og afsluttede generalforsamlingen. 

 

 Bestyrelsesmøde 13. marts 2018 

 

På efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig således: 

 

Formand Kim Stubbergaard Reese 

Næstformand Ove Christensen 

Kasserer Tom Winther 

Baneudvalgsformand Georg Severinsen 

Sekretær Henrik Storch 

Bestyrelsesmedlem Caroline Skjoldborg 

Bestyrelsesmedlem Peter Jensen 

 

 

 
Referat 

Ove Christensen 
Sekretær 
 


