REFERAT
Frederikshavn Golf Klub
i henhold til aftale indkaldes hermed til bestyrelsesmøde
Mandag d. 1. februar 2016 kl. 17:00 i
Frederikshavn Golf Klub
med følgende dagsorden.
Tilstede:
TV- Tore Vedelsdal
CS – Caroline Skjoldborg
TW – Tom Winther
MD – Mogens Damm
MLN – Mads Lykke Nielsen AFBUD
GS – Georg B. Severinsen.
KR – Kim Reese
Samt klubsekretær: AMM Anne Mette Mørk

Mødet startede med en præsentation af og samtale med chefgreenkeeper Adam
Evans, som blev budt velkommen i klubben.
Tid Punkt
nr.
1

Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde den 15. dec. 2015
Referat godkendt.

2

Orientering fra Baneudvalget
Ikke sket så meget siden sidst.
Hovedpunkter fra Golfspilleren i Centrum oppe til drøftelse:
Det drejer sig især om flg. 4 berøringspunkter:





Kvaliteten af Fairways
Vedligeholdelse af Bunkers
Vedligeholdelse af Teesteder og
Ensartede greens

Banens flyover på hjemmesiden blev diskuteret. Rigtig god ide, men der er
muligheder for forbedring. Chefgreenkeeperen er også interesseret i at komme

med bidrag hertil.
- DGU/Green data har udvikler en smart APP med GPS til brug for
greenkeeper til optegnelser af observationer på banen, der trænger til
opmærksomhed. Chefgreenkeeperen har meldt sig som tester af produktet i
tæt samarbejde med DGU.
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Orientering og status med Phillip
Forlængelsen af aftalen med Philip er nu underskrevet.
Claes er færdiguddannet som træner pr 1.4. 2016
I den forbindelse er der indgået en aftale med Sindal Golf Klub hvor Claes
skal være 3 dage om ugen, og så være i FGK 3 dage om ugen.
Begyndertræning og juniortræning varetages herefter i højere grad af Phillip.
Også lidt mere assistance i proshoppen, således at det generelle niveau kan
fastholdes eller forbedres gennem dette arrangement.
Phillip er altså stadig 100 % i FGK.
MD spurgte ind til samarbejdet med folkeskolerne. Der har været forskellige
initiativer, men der er problemer med økonomien i det. Der vil blive holdt øje
med evt. samarbejdsmuligheder og erfaringer andre steder, men det er også
vigtigt at dyrke den etablerede juniorafdeling.
Klar til at starte op ved standerhejsning d. 3. April.2016
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Orientering fra Anne Mette herunder:
Tilmelding til Repræsentantskabsmøde 2016
Ingen i bestyrelsen kan på det pågældende tidspunkt,
Brev fra Per Buhelt
Ansøgning om tildeling af faste tider til en række herredagsspillere om
onsdagen.
Henvendelsen fra Per Buhelt kan ikke i imødekommes, men herredagen
kontaktes for evt. udvidelse af herredagens tidsperiode. TV svarer.
Golf Kortet
Brev vedr. ny rabatordning. Kan ikke imødekommes.
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Orientering fra Kasserer herunder:


Regnskab pr. 311215 (Bilag fra Tom)

Det reviderede årsregnskab for 2015 foreligger. Slutresultatet er et lille
overskud på ca. 28.000 kr
Regnskabet blev underskrevet..



Budget 2016

Samlede udgifter på banedrift holdes på 2015 niveau
Budgettet tilrettes i henhold til det.
Øvrige poster fremgår af de budgetark der udsendes til medlemmerne i
forbindelse med generalforsamlingen.
Budgettet munder ud i et beskedent overskud.
Budgettet godkendt.
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Forløb og aftaler vedrørende medlemsmøde d. 09.02.3016
Programmet gennemgået. Praktiske forhold gennemgået.
Mikrofon og højttaler anvendes.
AMM klarer det praktiske.
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Generalforsamling 2016 herunder:














Indkaldelsen/dagsorden : Bilag til rettelse
Konkrete detaljer om tid, sted og navne drøftet og tilpasset
Dirigent kontaktes
TW fremlægger regnskab.
Der er sørget for højttalere
Kontingentsatser, juniorer stiger 25 kr
50 kr mere til ungseniorer og 100 kr for seniorer
Start på golf uændret.
Longdistance stiger 50 kr
Fleksmedlemmer- Hverdag. - stiger 100 kr
Fleskstandard- stiger 50 kr
Indkommende forslag
Forslaget om rabatordning for gæster til medlemmer indkommet
rettidigt og fremlægges på generalforsamlingen.

På valg er KR og CS - modtager genvalg
Forslag om genvalg af revisor og revisorsuppleant
Bestyrelsen mødes inden generalforsamlingen
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Orientering fra møde med Hvide Klit
TV, Kåre Holdt Madsen og AMM har haft møde om fremtidigt samarbejde.
Hvide Klit er meget positive omkring mulighederne. Det drøftedes bl.a. at
lave turneringer på flere baner. Mere konkret er der også tale om

markedsføringssamarbejde og fælles hotelpakker. Der arbejdes videre med
ideerne. Sæby Golf Klub inddrages i overvejelserne.
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Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde er d. 18. Februar, 2016 kl. 17,00

Referat v/
Mogens Damm
Sekretær

