
REFERAT 
Frederikshavn Golf Klub 

i henhold til aftale indkaldes hermed til bestyrelsesmøde 

Tirsdag d. 20. september 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 
 

Punkt 

nr. 

 

1 Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde den 160816 

Godkendt 

2 Orientering fra Baneudvalget herunder: 

 Medlemsmøde 12. okt.Start kl. 19.00. Der etableres et samarbejde 

med bistroen. Annonceres på hjemmesiden. 

Fortsat renovering af stierne med hjælp fra de frivillige. 

Visse teesteder 4 og 7 skal renoveres, de midlertidige teesteder skal 

bruges vinteren over. 

Økonomien i udvalget er fin. 

3 Orientering fra Anne Mette herunder: 

 SGN´s Efterårsmøde 4. Okt. 2016 i Ørnehøj. 

MD og TV tilmeldt mødet i DGU regi i Dronninglund d. 25. 

Ingen deltagelse til Ørnehøj 

 Golfbox markedsføringsmodul 2017 

           Diskussion om markedsføring, rabataftaler mv. samles til et punkt 

på næste møde, hvor helheden og evt. nye tiltag drøftes. 

TV og AMM udarbejder forslag til dette møde. 



 

 ”Greenkeepernes hævn” - henvendelse fra et medlem, Søren 

Helbo.   

Helbos forslag og kritik af arrangementet videregives til baneudvalget. 

TV har svaret og Kongsø har svaret. Helbos kritik taget til efterretning. 

Næste år vil man forsøge at imødekomme kritikken. 

 ”Golfspilleren i Centrum” – fortsat deltagelse i 2017?  

Udsættes til næste gang. 

 Golfhæftet + øvrige rabataftaler – forsat deltagelse i 2017? 

Udsættes til næste gang. 

 Ny klubadministrator f/ Regionsgolf søges 

Johan Mørk har været administrator i flere år og stopper. 

Carol Ann Jensen spørges. 

 

4 Orientering fra Kasserer herunder: 

 Regnskab pr. 31.08.16 (Bilag fra Tom) 

Samlet set viser perioden et resultat på 1.913 tkr. mod et budget på 1.628 tkr. 

altså en positiv afvigelse på 285 tkr. 

Indtægter: 

Her har vi år til dato realiseret 5.397 tkr. mod et budget på 5.381 tkr. 

Af større afvigelser kan bemærkes, at kontingentindtægter er 139 tkr. større end 

budgetteret. 

Greenfee indtægterne er 115 tkr. efter budgettet. 

Omkostninger: 

Samlet set er forbrugte omkostninger i alt 247 tkr. mindre end budgetteret. De 

største afvigelser relaterer sig til: 

Banedrift i alt 163 tkr. mindre end budget og klubudvalg i alt 65 tkr. mindre end 

budget. 

 

 Medlemsstatistik 

Status quo i forhold til sidst  - altså en lille smule over budgetter 

 Greenfee 

Kun ca. halvdelen af det budgetterede i august, men gennemsnitsprisen er 

steget. Indsats over for greenfee-gæster vil blive drøftet i forbindelse med 

markedsføringsdebatten næste gang med henblik på evt. tiltag. 



 

5 Organisering af 25-års jubilæum 

Diverse forslag fra arbejdsgruppen bestående af MD, AMM,CS. 

Datoen for reception i anledning af jubilæet fastsættes til d. 2. april 2017, kl. 

15,00. Dette konfirmeres af bestyrelsen. Kan bekendtgøres 

D. 10. Juni dato for særlig jubilæumsmatch og efterfølgende fest. 

KR kontakter DGU vedr. Afholdelse af mesterskab 

TV kontakter proshop og bistro for medvirken i jubilæumsåret 

Der udarbejdes et budget for jubilæet 

Udvalgene opfordres til at være med til at fejre jubilæet gennem aktiviteter 

Der produceres et logo, der skal bruges på diverse meddelelser fra klubben og 

på et særligt flag. 

  

6 

 

 

 

Afslutning på bagrum-projektet 

TW har lavet opstilling med tilbud og finansiering. Investeringen kan betales 

tilbage i løbet af 5-7 år, mens evt. lån kan afdrages over kortere tid. 

Der er en ansøgning inde til LAG midler.. 

ML er projektansvarlig på opgaven. TW er tæt knyttet den økonomiske del. 

Projektet sættes hermed i gang.  

7 Evaluering på klubmesterskaberne 

TV tager et møde med Johnny Kongsø om afvikling af næste års 

klubmesterskab på baggrund af erfaringerne fra i år. 

Præmierne næste år vil blive revurderet. 

8 Eventuelt 

Henvendelse fra gæstespiller førte til diskussion om reglerne for at lukke 

igennem på FGK’s bane. Hvis der er plads foran, dvs. et tomt hul, lukkes 

hurtigere grupper igennem. Hvis der er pakket foran, skal der ikke lukkes 

igennem. Dette gælder uanset om vi taler 1, 2 ,3 eller 4 personers hold. 

Formanden skriver en klumme om det. 
 

Phillip Larsen har overtaget proshoppen i Hvide Klit og Claes Mortensen 

varetager undervisningen deroppe nogle dage i ugen. Derfor vil han ikke 

længere være tilknyttet Sindal golf klub. 

PL er fortsat 100% Pro i Frederikshavn.  
 

Støjdæmpning af bistroen. Initiativ til anskaffelse af troltexplader gennem 

medlemsbidrag. Nærmere følger senere. 

 

 

 



Referat v/ sekretæren 

Mogens Damm 


