
Referat 
Bestyrelsesmøde 

Frederikshavn Golf Klub 
Tirsdag d. 8. maj 2018 kl. 17: 00 

 
med følgende dagsorden. 

 
Tilstede: 

KR- Kim S. Reese 
TW – Tom Winther 

GBS – Georg Bjørn Severinsen 

CS – Caroline Skjoldborg 
OC – Ove Christensen 

HS – Henrik Storch 
AMM – Anne Mette Mørk 

 
Afbud: PJ – Peter Jensen 

 
Tid Punkt 

nr. 

 

 1 Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde den 16.04.2018 

 2 Orientering fra kasserer TW herunder: 

Balance pr. 30/4-18 er lige på trapperne, forventes at foreligge i indeværende 

uge, men umiddelbart ser tallene fornuftige ud. 

Medlemsstatistikken viser at der pr. dd. er 19 færre medlemmer end samme 

tid sidste år. Der mangler især ”Start på Golf”-spillere, men hold to starter i 

denne uge med 12 nye spillere, så det reelle minus er syv medlemmer. 

AMM kunne meddele at hun og Philip som noget nyt planlægger opstart af 

endnu et begynderhold umiddelbart efter sommerferien. 

Greenfee-opgørelsen viser at vi i første halvdel af april havde meget få GF-

spillere, hvilket tilskrives det dårlige vejr. Det rettede sig en del op i anden 

halvdel af april, hvor vi så flere GF-spillere, men tallet for måneden er under 

niveau for 2017. AMM er fortrøstningsfuld mht. maj måned, hvor hun har 

modtaget en del forhåndbookinger fra grupper. Det kan i den forbindelse 

nævnes at PR/markedsføringsudvalget har sat de første tiltag i søen for at 

tiltrække GF-gæster henover sommeren (annoncering i Golfbladet, online 

m.m). 

OC undersøger evt. mulighed for samarbejdsaftale med Fjordline om 

golfrejser (a la Stena Line). 

 

 

 

 

3 Orientering fra AMM herunder: 

 Golfbox: AMM undersøger mulighed for at bekræfte sin tid i Golfbox 

via PC men også via mobil/tablet. 

Vi har tilkøbt et markedsføringsmodul i Golfbox, som bliver 

implementeret i den kommende tid. Modulet giver flere muligheder 

ifm. markedsføring, servicering m.m.  

Pt. ikke planer om tilkøb af yderligere moduler/løsninger i Golfbox. 

 Vi har modtaget et tilbud/oplæg vedr. E-conomic økonomistyrings-

system. Gennemgås mere detaljeret på bestyrelsens strategimøde    

26.  maj. 

 I forbindelse med den nye Persondataforordning, har AMM lavet 

forslag til skriv til udvalgsmedlemmer. OC gennemgår dette inden 

udsendelse, således at det opfylder alle krav. 

  

 4 Orientering fra baneudvalg: 

GBS kunne meddel at Ejnar Ploug som deltids roughklipper i sæsonen. 

Mht. greenen på hul 6, så afventer vi stadig forsikringsselskabets svar vedr. 

hærværket her, og en endelig løsning ikke klar endnu. 



”Nul huller” – konceptet med stofposer med jord og græsfrø fortsætter, da vi 

har fået ny sponsor: Team Løvetand. De nye poser vil snart være at finde ved 

første teested. 

Nyt flagsystem: Rødt, gult og hvidt flag indikerer nu hulplacering hhv. forrest, 

midt og bagerst på green. Gør det let og hurtigt at orientere sig om 

hulplacering. 

Nye pjecer om baneudvalgets arbejde/planer/ideer er under udarbejdelse og 

vil inde længe være at finde i klubhuset og på BU’s hjemmeside. 

Adam arrangerer demodag, hvor de forskellige leverandører af materiel får 

mulighed for at vise/demonstrere deres produkter/redskaber. 

 

 5 Bestemmelser og Retningslinjer (BOR) 

Den nye Persondataforordning skal gennemgås først inden BOR kan endeligt 

tilrettes. 

 

 6 Persondataloven (Persondataforordningen) 

OC gennemgik den nye Persondataforordning for bestyrelsen. Der vil snarest 

blive orienteret på hjemmesiden om dette og hvad det betyder for de enkelte 

medlemmer. OC udarbejder handlingsplan, herunder information til 

udvalgsformænd om reglerne. 

 

 7 Strategimøde  

Bestyrelsen afholder strategimøde på Lerbæk lørdag 26. maj kl. 9-16. 

Her vil der blive behandlet emner som: 

Hvordan ser vi klubben generelt udvikle sig over de kommende 1-3-5-10 år.  

Økonomi 

Baneudvikling 

Medlemsvedligeholdelse/-pleje 

Elite contra bredde 

mm. 

 

De enkelte udvalg er velkommen til at komme med input indenfor deres 

respektive udvalgsområder inden mødet. 

 

Strategimødet skal munde ud i fastlæggelse af rammerne for det fortsatte 

arbejde for klubbens udvikling. Efterfølgende vil alle de forskellige/relevante 

udvalg blive inddraget i processen og implementeringen af strategien. 

 

 8 Forslag fra medlem 

Bestyrelsen har modtaget et forslag fra et medlem vedr. udvidelse af par-3 

banen, som medlemmet ønsker behandlet på næste generalforsamling. 

 

 9 Eventuelt 

FGK har en officiel Facebook-side, og vi havde en drøftelse af brugen af 

denne. Vi opfordrer udvalg, greenkeepere m.m. til at benytte sig af den 

officielle side, fremfor at lave ”parallel-sider”, der kan forstyrre og skabe 

signalforvirring. 

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag 26. juni (flyttes fra 19. juni). 

 

   

 

 
 
Henrik Storch 
Sekretær  


