
REFERAT 
Frederikshavn Golf Klub 

i henhold til aftale indkaldes hermed til bestyrelsesmøde 

Tirsdag d. 21. juni 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. - AFBUD 

KR – Kim Reese - AFBUD  

Samt klubsekretær: AMM Anne Mette Mørk 

   

Punkt 

nr. 

  

1 Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde den 17.05.16 
Referat godkendt 

2 Orientering fra Baneudvalget. 
Der henvises til det skriftlige referat fra baneudvalget, idet GS er 

fraværende. 

Referatet taget til efterretning 

Ellers kun ros til baneudvalget og greenkeeperstaben for banens stand og 

økonomien. 

3 Orientering fra Anne Mette herunder: 

 Forslag om tekst for Parmatchklubben  

Forslag til formulering af udvalgets opgaver i Bestemmelser og 

retningslinjer vedtages med en enkelt sproglig ændring:  Ordet 

”bestyrelse” erstattes af en formulering om at" udvalget ledes 

af ...."  

Ændringerne indføres i Bestemmelser og retningslinjer 



 Ansøgning fra Herredagen  

Ansøgningen om fastlåsning af tider helt frem til spilletidspunkt 

kan ikke imødekommes, idet dette gælder for alle Klubber i 

klubben og er principiel. 

 LAG-midler 

Der blev orienteret om henvendelse fra konsulent om hjælp til 

ansøgninger om andel i LAG-midler mod betaling. Har ikke umiddelbart 

bestyrelsens interesse. 

 Lions ansøgning  

Lions Frederikshavn anmoder om tilladelse til at afholde golfturnering på 

FGKs bane, hvor overskuddet går til humanitære formål. 

Der accepteres et arrangement i 2016 

 Ny aftale/ møde med Nordjyske Bank  

TW og TV deltager i møde med banken om fornyelse af aftale med 

banken. 

 Cykelløb MTB Race 24.sep.2016 

Det accepteres at det pågældende løb går igennem klubbens område, når 

der stilles med et antal vagter.   

 Forslag om Kommune Event 

Bestyrelsen kan ikke træffe beslutning på det foreliggende grundlag. 

Formand og næstformand afgør sagen, når den bliver bedre belyst 

 

 

 Ferie i uge 29 og 30 

AMM holder ferie i de to uger 

Carol Ann holder skansen. 

 

 Cykelparkering  

Der arbejdes med at færdiggøre forbedring af cykelparkeringspladsen 



hurtigst muligt. 

4 Orientering fra Kasserer herunder: 

 Regnskab pr. 310516 (Bilag fra Tom) 

Ser fornuftigt ud. Positiv afvigelse på nuværende tidspunkt, ikke mindst 

sammenlignet med sidste år. Indtægterne ligger små 110.000 over 

budgettet, spec.vedr. kontingentindtægter  

Orienteringen taget til efterretning 

 Medlemsstatistik 

Ser ligeledes pæn ud.  Vi er stort set i mål hele vejen rundt.  I alt 4 

medlemmer mere end budgettet på 938. 

Orienteringen taget til efterretning 

 Greenfee 

Der er knap så mange greenfee-gæster i april og maj som budgetteret, men 

gennemsnitsprisen pr gæst er lidt højere. Vi afventer de kommende 

måneder. 

5 Status for bagroom  
Skriftligt oplæg fra ML præsenteret. 

TW udarbejder et investeringsoplæg om finasiering af projektet i 

samarbejde med ML og AMM. 

Banken inddrages i overvejelserne. 

Endelig beslutning på næste møde. 

6 Golf Clinic m/ Lucas Bjerregaard d. 19. juli 2016 
TV, Peer Mørk og Phillip tilrettelægger arrangementet.  

Målgruppen er klubbens medlemmer. 

Bestyrelsen opfordres til at deltage. 

Nærmere program udsendes.  

TV tovholder. 

7 

 

 

 

 

Referat af møde med Christina vedr. Bistrodrift 

Der foreligger ikke skriftligt referat endnu.  

Forpagtningsaftalen er fremover fortløbende indtil den opsiges af en af 

partnerne med en given frist. 

Der foretages visse investeringer i køkkenet for Christinas egne midler og 



 disse investeringer tilhører hende. 

Bilkørsel til og fra bistroen  begrænses mest muligt, men i særlige tilfælde 

tillades det.  

Christina bidrager økonomisk til vedligeholdelse af kørearealerne. 

Ordningen tages op til overvejelse næste år. 

 

Orienteringen taget til efterretningen 

8 Forespørgsel om greenfee- billetter til frivillige 
Der indføres ikke nye ordninger med greenfeebilletter, men de nuværende 

ordninger for frivillige fortsættes. 

9 

 

 

 

 

 

Organisering af Jubilæum – nedsættelse af arbejdsgruppe 
 

AMM og  MD er i første omgang den snævre gruppe og kommer med 

udspil næste gang d. 16. August. Senere udvides gruppen og bestyrelsen 

er hele tiden med i beslutningerne. 

Nogle elementer til fejringen kunne være: 

Jubilæumsturnering, sponsorturnering, reception, overvejelser om 

indsamling til udvidelse af par 3 banen mv. 

10 Golfspilleren i Centrum 

MD refererede de foreløbige resultater af den fortsatte evaluering af 

medlemmer og gæsters tilfredshed med banen og klubben. En tredje del af 

medlemmerne er foreløbig spurgt i år og en pæn del af greenfeegæsterne 

har tilkendegivet hvad de mener. 

Resultaterne er meget tilfredsstillende på alle punkter. Den såkaldte 

ambassadørscore er væsentlig højere end på samme tid sidste år både for 

medlemmer og gæster, og benchmarking-mekanismen viser at den også er 

højere end gennemsnittet for både Danmark som helhed og Nordjylland 

specielt. 

Der er også enkelte kritiske kommentarer, som bestyrelsen og de 

respektiver områder naturligvis tager alvorligt. 

 

 

11 Opfølgning v\ Phillip 

PL beretter om travlhed ”i forretningen”. Godt besøg til træningen og ikke 

mindst meget aktivitet i forbindelse med begyndertræningen. 

Gennemsnitsalderen for de nye er lavere og der er flere par. Specielt 

blandt de unge er der flere unge piger end normalt. 

Forskellige markedsføringstiltag for banen blev drøftet. Den kommende 



Pro- am blev nævnt som en mulig anledning. 

Samarbejde med greenkeeperne fungerer rigtig godt. 

Generelt tilfredshed med de nye forhold.  

Der arbejdes videre med studio på drivingrange ... 

 

12   Eventuelt 

Intet 

   

 

 

Referat ved  

Mogens Damm, 

Sekretær. 
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