REFERAT
Frederikshavn Golf Klub
i henhold til aftale indkaldes hermed til bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 19. april 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 AFBUD
Samt klubsekretær: AMM Anne Mette Mørk
Punkt
nr.
1

Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde den 300316
Godkendt
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Orientering fra Baneudvalget.











Nyt klippemønster. Der spares tid på vendinger nu. Ser man frem på fairway er
det som "lys og mørke" nu.
Det nye klippemønster sparer mange timer. Fairway skåret ned med 3½ time.
Foregreen, som er udvidet de fleste steder, klippes nu på ca. 3½ time. Tidligere
brugte man en hel dag.
Projekt Nul Huller er klart til iværksættelse. Starter så snart der er vækst nok i
græsset.
Nye buskryddere (3 stk.) i stedet for vejhøvl og sneslynge. Den ene kan arbejde
nede i søerne.
Arbejdet med broen på hul 18 er langt fremme i planlægningen. Påbegyndes
næste uge. Arbejdet udføres i de kommende uger med hjælp fra frivillige.
Bruge græsset fra indspilshullet ved driving range til reparation af teesteder.
Efterfølgende reetableres hullet.
Hovedopgaver på banen der kan "genere spillet" orienteres der om på
hjemmesiden. Der gives ikke en detaljeret arbejdsplan. Dette koordineres
mellem Adam og MD
Gl. greenklipper kaput. Kan byttes lige over med vores sideværtstromle, men
den er med i leasingaftalen. Den bruges også til vertikalskæring af greens. Dette
arbejde blev ikke færdiggjort. Der er tilbehør til den, der både ryster og tromler
green. Hvis sideværtstromlen skal bruges optimalt, skal den benyttes mindst to
gange om ugen.
Samarbejdet med Hvide Klit er OK, men vi kan ikke låne en vertikalskærer før de
er færdige med at bruge den. Problemstillingen er, at vejret skal "passe til den
opgave". Hvis der vertikalskæres og vejret bliver varmt og tørt, dør græsset.
Adam undersøger priser på tilbehør til vores fairwayklippere, som vi måske skal
investere i.



Ny mand i 5 mdr. Jens. Jens er i jobtilbud med tilskud.

Accept af at der findes en løsning på en greenklippers nedbrud gennem ændret
leasingaftale.
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Orientering fra Anne Mette herunder:
 Brev/mail fra medlem – Bilag nr. 1
Sagen drejer om medlemmer der har følt sig generet på banen af bagfrakommende
spillere, der udviste uhensigtsmæssig adfærd.
Formanden tager kontakt i sagen.

4

Orientering fra Kasserer herunder:
 Regnskab pr. 310316 (Bilag fra Tom)
Det realiserede forbrug i år er væsentlig mindre end samme tid sidste år.
Restancelisten har været diskuteret. Der bliver brugt meget tid på at følge op på for at få
de sidste penge ind.
En præcis fordeling på de enkelte konti forventes næste gang
 Medlemsstatistik
913 medlemmer, budgetteret med 938 for hele året. Positive forventninger til resten af
året.
 Greenfee gæstespillere
53 spillere i marts, 2 færre end sidste år.
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Fit Deal – Bilag nr. 2
Formanden har svaret positivt på en henvendelse fra Fit Deal om at medvirke i det
foreningsprojekt de foreslår.
Vi afventer dog en mere konkret henvendelse.
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”Bestemmelser og Retningslinjer” – Bilag nr. 3
Bestemmelserne blev opdateret efter oplæg fra GS og MD.
Dokumentet lægges på hjemmesiden
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Golfspilleren i centrum (opsigelse inden 311016)
Spørgsmålet om fortsættelse i 2017 af deltagelse i Golfspilleren i Centrum tages op på
september-mødet.
Resultaterne fra de løbende evalueringer er fortsat fast punkt på alle møder.
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Eventuelt
Punktet om klubbens 25 års jubilæum tages op næste gang
Der arrangeres en Sankthansaftens-turnering. Bestyrelsen medvirker i planlægningen.
Referat v/
Mogens Damm
Sekretær

