
REFERAT 
Frederikshavn Golf Klub 

i henhold til aftale indkaldes hermed til bestyrelsesmøde 

Tirsdag d. 17. maj 2016 kl. 17:00 i Frederikshavn Golf Klub 
med følgende dagsorden. 

 

Tilstede: 

TV- Tore Vedelsdal 

CS – Caroline Skjoldborg – med til pkt 6 

TW – Tom Winther 

MD – Mogens Damm 

MLN – Mads Lykke Nielsen - mødte til pkt. 3 

GS – Georg B. Severinsen.  

KR – Kim Reese   

Samt klubsekretær: AMM Anne Mette Mørk 

 

   

Punkt 

nr. 

  

1 Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde den 190416 
Godkendt 

2 Orientering fra Baneudvalget. 
Vandingsanlægget er gået i stykker, men der er fundet midler internt i udvalget til 

at anskaffe et nyt styringsanlæg. Forsikringsansvaret undersøges nærmere. 

Endvidere undersøges leasing af tromle 

Baneudvalget tager snarest rundtur på hele banen og ser nærmere på de foretagne 

ændringer, derefter vurderes helheden. 

Ændringer vedrørende opsamling af bolde mv på driving-range er blevet vel 

modtaget. 

Der kommer hen ad vejen nye afstandsmarkeringspæle med de traditionelle gule, 

røde og hvide markeringer til erstatning for de nuværende grå med hvide cirkler. 

Der kommer information i baneguides og til medlemmerne. 

Se i øvrigt referat fra sidste baneudvalgsmøde 

http://www.frederikshavngolfklub.dk/baneudvalg 

 Orientering fra Anne Mette herunder: 

 Markedsføring – Flytteguiden – bilag nr. 1 

Henvendelse vedr. evt. tilslutning til Flytteavis med oplysning om golfklubben til 

nye tilflyttere. Klubben siger pænt nej tak. 

Andre tiltag overvejes i stedet. 

 

 Forsikringsrevision 2016 – Bilag nr. 2 

http://www.frederikshavngolfklub.dk/baneudvalg


Giver godt overblik. Forhold omkring forsikring af vandingsanlæg undersøges 

nærmere. Taget til efterretning. 

 

 Forårsmesse 2017 

Der har været indledende møde om golfmesse i forbindelse med forårsmesse. 

Klubbens evt. deltagelse tages op på næste møde. PL inviteres. 

  

4 Orientering fra Kasserer herunder: 

 Regnskab pr. 300416 (Bilag fra Tom) 

På nuværende tidspunkt er der en positiv afvigelse i forhold til budgettet. 

Både udgifter og indtægter ser ud til at holde. 

Også forbedret likviditet i forhold til sidste år, men det er stadig tidligt på sæsonen. 

 Medlemsstatistik  

Foreløbigt kun 6 medlemmer bagefter budgettet, kan let hentes. 

 Greenfee 

Ser ikke så godt ud i april, men situationen har forbedret sig siden. 

Positive reaktioner fra mange gæster vil give flere besøg senere. 

5 Status for bagrooms - og studio ved drivingrangen 
MN har haft samtale med Phillip (PL) om indretningen af studio og sammenhæng 

med drivingrange. Der projekteres videre... 

Stadigt voksende venteliste på bagskabe. Ca. 150 på venteliste , hertil kommer de 

folk der har deres bags i containeren, juniorer mv. 

Anlægspris, antal skabe, nettotilgang, fremskaffes til næste gang. Mads søger 

byggetilladelse nu,  

Principielt er bestyrelsen positiv. Udover egenfinansiering søges fonde og 

offentlige tilskud. 

 

6 Golfspilleren i Centrum V/ MD 
Ikke så bredt et grundlag at vurdere på endnu, men hidtil meget positiv forbedring i 

forhold til sidste år, især vedr. oplevelsen af banen. Bedre ambassadørscore. Ved 

benchmarking ligger FGK rigtig fint, både i forhold til Nordjylland og Danmark 

generelt. 

 

7 Eventuelt 
 

 



Sankthansaftensmatch. 
En gammel tradition med sankthansaftensbål og sankthansaftensmatch bliver 

genoplivet i år. Der bliver bål, båltaler, præmiesponsor, match med Texas 

Scramble, 100 kr i match fee. Der arbejdes videre. 

 

Der arbejdes med et arrangement med Lucas Bjerregaard. TV arbejder videre med 

sagen. 

Der samarbejdes med elite og juniorafdelingen. 

 

    

  Huskelisten: 

   Jubilæum drøftes næste gang 

    

   

Referat v/ Mogens Damm 

Sekretær 

 


