
Referat 
Bestyrelsesmøde 

Frederikshavn Golf Klub 
Mandag d. 17. september 2018 kl. 17: 00 

 
med følgende dagsorden. 

 
Tilstede: 

KR – Kim Reese 
TW – Tom Winther 

GS – 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 20. august 2018 

I.a.b. 

 

 

 

2 Orientering fra Anne Mette (AMM): 

 

 Sponsorturnering: Afvikles søndag 30. september. Invitationer er 

udsendt til sponsorer/samarbejdspartnere, og der er sidste frist for 

tilmelding 27. september. HS trykker dækkeservietter mm. 

 Golfhæftet 2019: Det blev besluttet, at vi ikke er med i dette. 

 Hotelaftaler: AMM planlægger en rundtur/snak med hoteller i området, 

som leverer gæster til FGK, om mulighed for yderligere udvikling af 

dette samarbejde. På sigt arbejdes henimod andre samarbejder (evt. 

også med andre klubber). 

 Golfbiler: AMM oplever stigende efterspørgsel efter golfbiler fra såvel 

klubmedlemmer men især også greenfee-gæster. Der er behov for 

investering i yderligere biler (hvilket Philip også påpegede på seneste 

bestyrelsesmøde – se referat). Dette giver udfordringer ift. parkering, 

så det skal der findes en løsning på, hvorefter relevante udvalg vil 

blive inddraget.  

Det undersøges om der kan tilkøbes et modul til Golfbox, som kan 

håndtere booking af biler.  

 Rengøring: Der skal findes en ny rengøringsløsning, da vores 

nuværende har sagt op. AMM indhenter tilbud fra lokale udbydere af 

rengøring, som efterfølgende vil blive vurderet. 

  

 3 Orientering fra kassereren (TW): 

 

 Balance pr. 31-8-2018: Samlet set er resultatet 159 t/kr. efter 

budgetteret resultat, år til dato. Der er således tale om en forbedring 

på ca. 60 t/kr. ift. sidste måned. 

De største afvigelser er banedrift/vedligehold samt greenfee-

indtægter. Dette punkt skal analyseres nærmere, og i den forbindelse 

skal det undersøges, hvad Golfbox indeholder af muligheder for 

analyser etc., og om et evt. tilkøb af ekstra modul heri vil kunne tilføre 

systemmæssige fordele, der kan lette registreringen af gf-spillere.  

KR kontakter Golfbox for en afklaring af muligheder.  



Vedr. banedrift-/vedligehold, så forventer Baneudvalget at overholde 

budgettet, set henover året. 

Der er stadig stor og løbende fokus på overholdelse af budgettet og en 

stram opfølgning, og for at sikre bedre analyser, nemmere bogføring 

og en bedre/hurtigere afrapportering, iværksætter TW nu 

forundersøgelse og indkøb af nyt økonomistyrings-system (E-

conomic). Det er planen at systemet skal afløse det gamle C5 pr. 

01.01.2019, efter at regnskabet for 2018 er bogført færdig. 

Når dette er fuldt implementeret, vil alle de større udvalg fremover 

hver måned få fremsendt kontoudtog mhp. bedre styring af udgifter/ 

omkostninger. 

 Medlemsstatistik pr. 31-7-2018: Stadig positivt fremgang. Ift. samme 

tid sidste år er vi nu samlet set 25 flere medlemmer. 

 Greenfee-opgørelse pr. 31-8-2018: I august måned havde vi færre gf-

spillere end budgetteret og end august 2017. En nærmere analyse af 

dette iværksættes. 

 

 4 Budget 2019 

 

 Vi er så småt gået i gang med forberedelserne til næste års budget, og 

der vil i nær fremtid blive taget kontakt til de forskellige udvalg vedr. 

budgetmæssige ønsker/forventninger til 2019. 

Bestyrelsen opfordrer i øvrigt udvalg, der måtte have ideer til 

indtægtsskabende aktiviteter, til at bringe disse frem i lyset  

 

 5 Status på sekretariatet 

 

GS og HS følger op på indkomne ansøgninger vedr. servicerolle, og er 

i dialog med AMM om arbejdsgangene i sekretariatet. 

 

 6 Orientering fra baneudvalget 

 

 BU har taget hul på budgetlægning 2019. 

 Den nye green-klipper er nu ankommet og den har vist meget lovende 

resultater, klipper greens rigtig fint. 

 BU afholder medlemsmøde mandag 24. september (invitation er 

udsendt), hvor udvalget vil orientere om dets arbejde med banen, 

status på året og et kig på det kommende. 

 

 7 Eventuelt  

 

 For at få en lidt dybere indblik i vores moms-/energiregnskab, vil OC 

gerne gennemgå dette, ikke for at gå vores revisor ”i bedene”, men 

for at se om der skulle ligge nogle ”gemte” besparelser, vi ikke er 

opmærksomme på. 

 PR-plan 2019: Dette tages op som et egentligt punkt på næste møde. 

 

 

 

 
Henrik Storch 

Sekretær  


