Referat
Bestyrelsesmøde
Frederikshavn Golf Klub

Mandag d. 20. august 2018 kl. 17: 00

med følgende dagsorden.
Tilstede:
KSR - Kim S. Reese
TW – Tom Winther
GBS – Georg Bjørn Severinsen
CS – Caroline Skjoldborg
OC – Ove Christensen
HS – Henrik Storch
PJ - Peter Jensen
AMM – Anne Mette Mørk
Tid

Punkt
nr.
1
2

Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde den 26. juni 2018
I.a.b.
Orientering fra Anne Mette (AMM):
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Sponsorater: AMM ønsker hjælp af best.medl. til gennemgang af
procedurer ifm. tegning af sponsorater (kontraktudformninger,
specificering af faktura etc.). TW og AMM sætter sig sammen og
gennemgår dette.
FGK Sponsorturnering 23/9-18: Afvikles efter samme
matchproportioner som sidste år – AMM aftaler nærmere med
Turneringsudvalget.
Stormøde 30/8-18 ang. projekt ”Multicenter Frederikshavn”
Vi har fået en indbydelse til at deltage i ovenstående, men mener ikke
det har relevans for FGK, så vi deltager ikke.
Ferie: AMM holder ferie uge 42.

Deltagelse af Christina og Phillip
Christina og Phillip indbydes til at deltage i nogle best.mødet i løbet af året,
og deltog denne gang, hvor de havde mulighed for at komme med input og
andet, de måtte have på hjerte af aktuelle ting.
 Christina orienterede om Bistroen: Har for nylig haft besøg af
Levnedsmiddelkontrollen, der påpegede at loftet i køkkenet er meget
uegnet, da det samler snavs og er meget svært at holde rent. Et loft
bestående af ”rene” flader er meget ønskeligt og bør prioriteres.
Et andet issue er køkkenets redskaber/maskinpark, som er ret
nedslidt, så der arbejdes på at opdatere inventarlisten til senere
gennemgang. Et af de mere presserende ønsker er et nyt komfur. På
det nuværende fungerer kun to ud af fire gasblus, så for at øge
Christinas muligheder for at udbyde et bredere udvalg, er det besluttet
at KSR tager kontakt til Christina, så de i fællesskab kan undersøge
mulighederne for anskaffelsen af et nyt komfur.
Højt på ønskelisten er også mere plads. Synes generelt at samarbejdet
i klubben fungerer godt, men ser gerne en fast deltagelse af et
best.medlem ved personalegruppens møder. Det bifaldt bestyrelsen,
som fremover deltager i disse møder.
 Phillip: Har et fint og godt samarbejde med juniorudvalget. Der er
mange dygtige juniorer, der har haft en god forårssæson og der er
god tilslutning til træningen.

Der har for nylig været afholdt en rigtig hyggelig sommercamp med 11
deltagere, som blev rystet godt sammen og fik styrket det sociale
sammenhold.
Eliteafdelingen fungerer også fint, og der er et fint sammenhold. Der
er en OK tilslutning til elitetræningen, med en del meget stabile
spillere, der altid møder op til træning. Det var dog ikke
tilfredsstillende, at det ikke var muligt at stille hold i forbindelse med
en vigtig oprykningskamp.
Claes er pr. 1/9-18 tilbage et par dage om ugen, og Phillip planlægger
af være mere tilstede i shoppen i efteråret, efter stor tilslutning til
kursusdage/træningssessions på rangen og i studiet.
Vedr. shoppen: Planlægge en renovering i løbet af efteråret med bl.a
LED-lys og nyt gulvtæppe (stort ønske).
Golfbiler: har pt. 5 golfbiler til udlejning, overvejer indkøb af yderligere
to, for at imødekomme ønsker fra bl.a. GF-spillere, spillere med
årsabonnement etc.). Udfordringen i den forbindelse er p-plads til
bilerne, en løsning skal findes på dette.
Driving-range: I nær fremtid opklæbes folie på ruderne med info om
brug af rangen, tider, ordensregler m.m. Phillip har et stort ønske om
at få lagt fliser bag udslagsmåtterne (grus i dag). Det vil forhindre
sten på måtterne, som ridser jernene, og det vil kunne gøres uden de
store omkostninger. Det er endvidere ønskeligt med en ny øvefairwaybunker og et sted hvorfra der kan tees op på græs.
Begyndere: Nyt begynderhold starter 22/8 (12 personer). Hermed ser
det ud til at vi ender på 40 nybegyndere i år.
Phillip og PJ har henover sommeren afholdt forskellige former for
begyndertræning, hvilket er blevet taget godt imod.
”Ta’ en ven med” var et godt arrangement, som bør fortsættes også i
2019 og Phillip luftede forskellige forslag til udvikling af dette,
herunder en ”ambassadørordning”, hvor f.eks. et medlem der har en
ven med til arrangementet belønnes med et gavekort, såfremt vennen
efterfølgende melder sig ind.
Vi havde en snak om sommerens ”halv greenfee”, som Phillip ikke
syntes fungerede optimalt og var utilstrækkeligt markedsført. I det
hele taget er hans holdning, at vi går væk fra rabatkuponer/Golfhæftet
etc. og i stedet arbejder henimod at lave aftaler med
samarbejdspartnere (hoteller, rejseaktører etc.), som kan generere
flere gæster til klubben.
Mht. Phillips ansættelse skal det nævnes, at der generelt er stor
tilfredshed med samarbejdet, og at vi pt. arbejder vi på en
genforhandling af kontrakten, for dermed at skabe (arbejds)ro og
kontinuitet på trænerområdet.
Christina og Phillip vil deltage igen på et senere best.møde.
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Orientering fra kassereren (TW):


Balance pr. 31-7-2018: 220 t/kr. efter budget (afventer dog klarhed
over hvorvidt der er indgået betaling fra tre verserende
forsikringssager). De største afvigelser er især bane-/maskindrift. Især
nogle af maskinerne har været meget slidte, og det har været
nødvendigt at foretage reparationer m.m. for at holde dem kørende.
Mht. banedrift, så er der her foretaget indkøb af materialer for resten
af året.
Vi har forespurgt Forsyningen om en ny opgørelse, da der har været
en væsentlig større udgift til el/vand i år end sidste år – afventer
denne.
For at sikre budgetoverholdelse vil det være nødvendigt at udvise
mådehold og holde igen med ikke-presserende projekter. KSR og TW
tager kontakt med de enkelte udvalg for at drøfte spareforslag.




5

Orientering fra Baneudvalg (BU)
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Bestyrelsen har fået en henvendelse fra et medlem, med positive og
enkelte kritiske bemærkninger. Dette blev drøftet og taget til
efterretning, og KSR sender et svar til medlemmet.

Ansøgninger – frivillige til Sekretariatet
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OC har grundigt gennemgået Kultur- & Fritidsudvalgets svar på
klubbernes/foreningernes høringssvar, og orienterede om dette. Som
OC tolker svaret, vil den nye ordning ikke få den store (frygtede)
betydning for FGK, men det forventer OC at få endeligt svar på på
dialogmødet i Maskinhallen 27-8-2018. TW deltager også i dette
møde.

Brev fra medlem
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Der blev fulgt op på de tre store fokuspunkter fra strategimødet:
1. Opgradering af banen med fokus på greens og teesteder
2. Ikke forringe egenkapitalen
3. Indenfor 3 år at have 1000 medlemmer
Vedr. pkt. 3, så blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe,
best. af KSR, PJ, HS, Phillip og andre relevante
Udvalgsmedlemmer.
KSR laver oplæg til indkaldelse.
Gruppen skal bl.a. foranledige en medlemsundersøgelse m.m.,
som skal danne grundlag for det videre arbejde for at opnå målet.

Status Frederikshavnerordningen
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GS begrundende BU’s ønske om at lease en ny greenklipper, og
præsenterede et leasingtilbud, som blev godkendt. Med denne løsning
vil BU (klubben) i en årrække fremover have væsentligt lavere udgifter
til vedligehold og reparationer af klipper.
BU udarbejder en komplet investeringsplan for maskinparken, som
præsenteres senere.

Opfølgning på strategimødet
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GS orienterede om det seneste BU-møde – det fulde referat kan læses
på vores hjemmeside under Baneudvalget:
https://frederikshavngolfklub.dk/wp-content/uploads/Referatbaneudvalgsmøde-14.-AUG-2018.pdf
BU indkalder til medlemsmøde i september måned, for at give en
status/orientering om igangværende projekter og planer for fremtiden.

Leasing af ny maskine
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Medlemsstatistik pr. 31-7-2018: Positivt. Ift. samme tid sidste år er nu
vi samlet set 14 flere medlemmer.
Greenfee-opgørelse pr. 31-7-2018:Pr. denne dato har vi haft 42 flere
GF-spillere end sidste år, det er positivt, men alligevel ikke som
budgetteret (-95).

De indkomne ansøgninger blev kort gennemgået, og det blev aftalt at
GBS og HS tager kontakt med AMM for at aftale det videre forløb.


Fremtidig afholdelse af bestyrelsesmøder


Efter ønske fra AMM er hun fremover kun med på møderne, i
forbindelse med de punkter der er relevante for hende/sekretariatet
(i umiddelbar forlængelse af punktet ”godkendelse af seneste referat”)
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Flow på banen
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Henrik Storch
Sekretær

I forlængelse af tidligere snakke/henvendelser fra medlemmer m.m.
vedr. etikette og flow på banen, henviste HS til DGU’s retningslinjer
for dette, herunder Golfkørekortet, som bestyrelsen henstiller til at
man får genindført.

Eventuelt


For at styrke samarbejdet i medarbejdergruppen (AMM, Phillip,
Christina, Adam samt Bodil fra Husudvalget), og for at mindske
afstanden til bestyrelsen, foreslog PJ at der fremover deltager et
medlem af bestyrelsen på gruppens samarbejdsmøder. KSR el. OC
deltager (som det kan tilpasses job o.lign.)
Dette er i parentes bemærket helt i tråd med de input vi fik fra
Christina og Phillip (se pkt. 3)



Kommende bestyrelsesmøder blev fastlagt:
2018: 17/9 + 23/10 + 27/11 + 12/12
2019: 22/1 + 19/2

