REFERAT
Frederikshavn Golf Klub
i henhold til aftale indkaldes hermed til bestyrelsesmøde
Onsdag d. 30. marts 2016 kl. 16:00 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
Samt klubsekretær: AMM Anne Mette Mørk
Punkt
nr.

1

Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde den 1. feb. 2016 – herunder
underskrift af Referat fra generalforsamling 2016
Referatet godkendt
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Orientering fra Baneudvalget v/ GS
Referat af Baneudvalgsmødet netop udsendt, ligger på hjemmeisden.
Ros for den store aktivitet på bane, både til de ansatte og de frivillige.
Broen på hul 18 forventes snart repareret.
Greenkeeperen får fremover ansvar for flagplacering.
Sprøjtemiddelrapport udarbejdet.
Overvejelser om ny udformning af målsætning for banen. Etablereres mellem
baneudvalg og webmaster.
Der er plantet rododendron på hul 15.
Stor opmærksomhed omkring budgettet, greenkeeperchefen meget bevidst om det.
Nul- huller projektet fortsætter i år, kommer i gang når temperaturen er til det.
Bedste tidspunkt for klipning af driving-range diskuteres fortsat, forudsætter at
boldene er væk.
Orientering på hjemmeside om greenkeeperens arbejde koordineres mellem Adam
og MD.
Orienteringen taget til efterretning
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Orientering fra Anne Mette herunder:


Start-på-Golf
Startes på søndag. 31 skrevet op til hold 1.
Hold 2 i forbindelse med Golfens Dag.

Prisen for introduktion drøftes og fastholdes.


Golfens Dag
Annonce i avisen i forbindelse med arrangementet.



Udvalgsmødet 11.april
Indbydelse er udsendt. Kræver tilmelding. Der spilles fra kl. 16. Mødet
begynder kl. 19,00



Forsat samarbejde m/ Viborg GK (½ greenfee)?
Enighed om fortsættelse. Foreløbig en sæson mere.

Endvidere orienterede AMM om et meget vellykket regelarrangement med 72
deltagere med Brian Osvald Thomsen, der var stor tilfredshed med arrangementet.
Der har desuden været kontakt fra tidl. professionelle golfspiller Mads Vibe Hastrup
vedr. et golfarrangement for juniorer i samarbejde med Frh. Kommune uden udgift
for klubben. Bestyrelsen er positiv på det foreliggende grundlag.
4
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Orientering fra Kasserer herunder:


Regnskab pr. 290216 (Bilag fra Tom)
Der foreligger intet færdigt regnskab på nuværende tidspunkt pga af arbejde
med Folkeoplysningsordningens krav til indberetning. Der arrangeres et
møde om Kommunens beregninger af tilskuddet, Regnskabet vil være klart
næste gang.



Medlemsstatistik (Bilag )
De fremsendte tal er foreløbige og vil blive gennemgået på næste møde, der
er stadig visse kontigentrestancer



Greenfee
Der spilles til fuld greenfee fra nu af.

Samarbejde med naboklubber: - TV + MLN


Dokument på maskiner til underskrift – Bilag nr. 3

Der er tale om en slibemaskine, som giver mulighed for at få slebet maskinel til en
lavere pris. Som udgangspunkt kan det laves for en kortere periode. Vi tilkendegiver
at vi ønsker at deltage. GS underskriver
Der har været henvendelser fra Hvide Klit om samarbejde om markedsføring, men
på nuværende tidspunkt realiseres det ikke.
FGK ønsker indtil videre ikke at indgå i diverse fritspilsordninger.
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Sponsorat til ”learning centre” (driving rangen) - TV
Philip har fået et sponsorat til ”learning centre” af Spar Nord. TV deltog i mødet om
projektet. Der skal laves et minitræningscenter, som evt. kan bruges om vinteren. det
kræver at 2 måtter i glasområdet inddrages. Det kan PL lave inden for beløbet og
uden bestyrelsens økonomiske medvirken.
TV og MLN tager en snak med med Philip. Kan det lade sig gøre uden gene for
medlemmerne, kan det igangsættes. Skal desuden også koordineres med øvrige
sponsorater.
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Juniorarrangement i samarbejde m/danske professionelle
TV har fået en henvendelse vedr. et muligt juniorarrangement med tre professionelle
golfspillere, Lucas, Morten Ørum og Søren Kjeldsen. Arrangementet er endnu på
ideplanet. Klubben et meget positiv. TV svarer initiativtageren.
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”Bestemmelser og Retningslinjer”
Georg og MD kigger papirerne igennem til næste gang. Desuden nævnes det på
udvalgsmødet om der er ændringer eller tilføjelser.
Næste gang drøftes det nærmere i bestyrelsen.
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Fortsættelse af Golfspilleren i centrum
Vi fortsætter evalueringen i år.
På næste møde drøftes hvor vores særlige fokus skal være i år.
Det skal også drøftes hvordan kommentarerne skal håndteres.
AMM undersøger hvornår en evt.fremtidig opsigelse skal finde sted.
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Eventuelt
Intet

Referat v/
Mogens Damm
Sekretær.

