
REFERAT 
Frederikshavn Golf Klub 

i henhold til aftale indkaldes hermed til bestyrelsesmøde 

Tirsdag d. 13 december 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  

GS – Georg B. Severinsen.  

KR – Kim Reese  

Samt klubsekretær: AMM Anne Mette Mørk 

 

 

Pun

kt 

nr. 

 

1 Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde den 25-11-2016 
Referatet godkendt 

2 Orientering fra Baneudvalget 

Hovedindholdet af orienteringen svarer til baneudvalgets referat, se følgende 

link 

http://www.frederikshavngolfklub.dk/uf/70000_79999/73121/638c13e54ea1cd

81ca59e89c2e8ada5d.pdf 

Desuden: 

*Indhentet tilbud på oprensning af søerne. Man prøver at få et billigere  tilbud. 

*Ændringerne på banen kræver ikke umiddelbart omrating 

*Hvis vi spiller til vintergreens hele vinteren i år vil vurderingen være at vi 

fremover bedre vil kunne spille til sommergreens om vinteren, bl.a. pga. bedre 

rodnet. 

*Vedr. omlægning til metersystem i stedet for gul/rødt teested: 

Målet med omlægningen er at få spillerne til at tilpasse valget af banelængde til 

deres handicap.  

*Der kommer ny og forbedret baneguide.  

 

 

http://www.frederikshavngolfklub.dk/uf/70000_79999/73121/638c13e54ea1cd81ca59e89c2e8ada5d.pdf
http://www.frederikshavngolfklub.dk/uf/70000_79999/73121/638c13e54ea1cd81ca59e89c2e8ada5d.pdf


3 Orientering fra Kasserer herunder: 

 Regnskab pr. 30.11.16  

Ikke meget nyt, men intet nyt er her godt nyt. Samme forventninger  til 

årets resultat som på sidste møde. Altså et overskud for året. 

Positivt med god likviditet og deraf følgende betydeligt lavere 

renteudgifter. 

 Medlemsstatistik 

Ingen ændringer 

 

 Greenfee  

Intet nyt. Lidt færre greenfeespillere end budgetteret, også i november 

 Procedure for budget 2017 

Senest medio januar skal ønskerne til budget 2017 være TW i hænde, 

bl.a. vedrørende jubilæumsudgifter og udvalgenes ønsker 

4 Orientering fra Anne Mette herunder: 

 Møde hos Norisol – Integration af flygtninge 

AMM havde deltaget i mødet, men det er ikke relevant for os. VI er ikke 

resursestærke nok til at påtage os opgaven. 

 Afrapportering fra on-line golfkampagne Turisthus Nord  

Klubben har købt en kampagne, men den kom sent i gang. Begrænset 

virkning. Rapporten taget til efterretning 

 Genforhandlet hovedsponsorat med Nordjyske Bank. 
Underskrift i dag. Bestyrelsen udtrykte glæde over engagementet. 

I øvrigt allerede god dialog med sponsorer med hensyn til næste år. 

 Golfens Dag 2017 (30/4)  

Er af DGU fastsat til d. 30.04. 2017 

Tilfredshed med årets positive motto for dagen. 

AMM tilmeldt møde i Ålborg vedr. dagen 

 



 Afholdelse af ferie 

AMM ønsker ferie i uge 3, mellem jul og nytår og til påske.  

Bestyrelsen indforstået. 

5 Forslag til ny hjemmeside  

Et udvalg (MD, Kåre HM, AMM og TV) er i dialog med Flemming 

Bonkegaard og hans firma. Mødet afholdes i morgen (senere flyttet til januar 

pga sygdom) 

De præsenterer et bud på en ny side. Deltagerne i mødet har kompetence til at 

indgå aftale, hvis det bliver aktuelt. 

 

6 DM arrangement (18/8-20/8 - 2017) 

KR orienterede om at DM for seniorer og veteraner er en mulighed i 2017 i 

stedet for et andet påtænkt arrangement, som var afsat fra DGUs side.  

Banen vil være åben for andre fra kl. 14 

Bestyrelsen er positiv overfor et arrangement med netop denne gruppe. Gode 

muligheder for samarbejde med DGU. 

7 Varmepumpe i Bistro  
Grønt lys til Husudvalget til anskaffelse af varmepumpe som ønsket 

 

8 Generalforsamlingen 28.02.2017 

Datoen bekendtgøres på hjemmesiden. 

Dirigent forespørges. 

9 Eventuelt 

Orientering om bagskabsprojekt. Projektet lidt forsinket, men starter op snarest.

  

 Næste møde tirsdag d. 24. januar, 2017 kl 16,00 (NB tidspunktet) 

  

Referat v/sekretær 

Mogens Damm 

 

 


