REFERAT
Frederikshavn Golf Klub
i henhold til aftale indkaldes hermed til bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 16. august 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 AFBUD
Samt klubsekretær: AMM Anne Mette Mørk

Punkt
nr.
1

Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde den 21.06.16
Referat godkendt
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Orientering fra Baneudvalget.
En af de ansatte, Jens, stopper pr 16.09.2016
Der er planlagt og foreslået en lang række ændringer og renoveringer af
banen. Alle disse tiltag vil først blive præsenteret på medlemsmøde, hvor
medlemmerne får mulighed for at kommentere på dem.
Der er teesteder, der laves om / renoveres. Arbejdet starter i efteråret.
Nye afstandsmarkeringer med rød top, gul top og hvid top sættes op
snarest.
Der skiftes fra farve til meterangivelse, 50, 54, 58, 65 etc
Den nye opsætning forventes klar til næste år med ny baneguide etc.
Pinplaceringer fremover med 3 i stedet for 4 placeringer:| front, midt, bag.
Der er derudover en lang række forslag til ændringer som præsenteres på
mødet.
Baneudvalget tager initiativ til dette medlemsmøde i efteråret.

Udgangspunktet er at ændringerne laves for egen kraft.
På nuværende ingen tidsplan.
I øvrigt
Økonomien i baneudvalget er god i forhold til budgettet, dog skal man
huske at der var et betydeligt lager ved den nye chefgreenkeepers
overtagelse
Der er desuden et ønske om anskaffelse af egen slibemaskine.
Der kan laves en fornuftig finansiering over 5 år svarende til nuværende
slibningsudgifter.
Bestyrelsen bakker op om dette.
3

Orientering fra Anne Mette herunder:
Afregning af kørselsvej fra Bistroen – kontering af dette.
Pengene registreres under Øvrige indtægter.
DGU´s Efterårets Regionsmøde – Bilag nr. 1
25 okt. I Dronninglund.
TV og MD tilmeldes.
”Greenkeepernes hævn”
Er rundsendt til medlemmerne pr. mail.
Både hold og individuel tilmelding.
Kommende FGK sponsorturnering
Dato: 25. september. 2016.
Indviduel turnering og holdturnering.
Samme deltagerkreds som sidste år.
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Orientering fra Kasserer herunder:
Regnskab pr. 310716 (Bilag fra Tom)
Pr. 31.07.2016 er der et pænt overskud på ca. 368 tkr., men der
mangler visse regninger at blive betalt. Det ser godt ud. Positivt med
flere indtægter end budgetteret, og der er færre udgifter på banens drift
der muliggør nye initiativer.
Medlemsstatistik
Vi har nu 947 medlemmer mod budgetteret 938
Start på golf ligger pænt over budgettet. 61 nye mod budgetteret 50

Greenfee
Færre greenfeespillere end budgetteret, især i april og juli, men højere
gennemsnitspris pr. spiller hjælper lidt.
Vejret tilskrives en væsentlige rolle. Desuden har vi meget aktive
klubspillere som ofte gør det svært at booke tider for greenfeespillere.
Bestyrelsen vil overveje hvilke initiativer der kan tages for at
effektivisere udnyttelsen af banen.
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Organisering af Jubilæum – bilag nr. 2
Udspil til organisering og aktiviteter ved det forestående 25 års jubilæum
næste år foreligger fra det nedsatte udvalg bestående af AMM og MD.
Bestyrelsen godkender disse og har supplerende ideer.
CS tiltræder udvalget fremover
Næste gang fremlægges et mere specifikt program og datoer, spec. Vedr.
receptionen.
Udvalget fortsætter arbejdet.
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Golfspilleren i Centrum
Ambassadørscoren steget betragteligt i forhold til sidste år.
Meget positive reaktioner på alle parametre, ikke mindst banen vurderes
positivt.
Enkelte uheldige oplevelser vil blive håndteret.
Medlemmernes evaluering vil blive vurderet samlet i bestyrelsen når alle
har svaret, men der reageres hurtigt hvor man kan.
Vi opfordrer alle klubbens parter med adgang til undersøgelsen om at
være opmærksomme på ting der kan forbedres.
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Status for bagroom
Der afholdes møde med banken d. 9. september
Når den endelige finansiering foreligger, iværksættes projektet.
ML er tovholder på projektet
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Eventuelt
ML
Har konstateret en del personer uden bag-mærker spille om aftenen.
Banekontroludvalget kontaktes af TV og medlemmerne opfordres til at
være opmærksomme
CS
Arrangementet med kommunen blev kort drøftet
MD
Lucas Bjerregaard arrangementet blev evalueret. Det var særdeles
vellykket og har desuden giver klubben megen god omtale. Lucas gjorde

en fin indsats. Bestyrelsen meget tilfredse med forløbet.

Referat,
Mogens Damm,
Sekretær

