
Referat 
Bestyrelsesmøde 

Frederikshavn Golf Klub 
Tirsdag d. 19. februar 2019 kl. 17: 00 

 
med følgende dagsorden. 

 
Tilstede: 

KR – Kim Reese 
TW – Tom Winther 

CS – Caroline Skjoldborg 

OC – Ove Christensen 
GS – Georg Severinsen 

HS – Henrik Storch  
PJ – Peter Jensen 

AMM – Anne Mette Mørk 
 

 
 

 
Tid Punkt 

nr. 

 

 1 Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde den 22. januar 2019 

I.a.b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Orientering fra Anne Mette (AMM): 

 SNG forårsmøde: Afholdes i Hjørring GK 11. marts – KR deltager fra 

FGK. 

 Lerbæk Hovedgård: AMM har haft indledende møde med den ny 

forpagter, Egon Olesen (tidl. OK-Benzin), ang. fremtidigt samarbejde. 

Det er aftalt at mødes igen sammen med KR og Jens Ole Jensen i nær 

fremtid for yderligere drøftelser om udviklingsplaner for stedet og 

samarbejdet. 

 AMM har haft besøg af leverandøren af Pro Box 24 betalingsstander. 

Der sker stor udvikling på dette område (bl.a. overgang til Mobilpay). 

Inden næste best.møde har AMM fået tilbud på ny løsning, som vil 

blive fremlagt her. 

 Handicap OL 2010 (afholdes i FGK): AMM har modtaget en hel del 

information om dette, som vil blive samlet og præsenteret på det 

kommende best.møde. 

 

 3 Orientering fra kassereren (TW) 

 Balance pr. 31.12.2018/årsregnskab: BDO er ved at lægge sidste 

hånd herpå, og det endelig regnskab for 2018 er klar indenfor kort tid. 

 Medlemsstatistik pr. 31.01.2019: 897 medlemmer. 

 Greenfee-statistik: 5 gf-spillere pr. d.d.  

 4 Budget 2019 

 Råbudgettet er ved at blive gennemgået og det endelige budget ved 

at blive færdiggjort. I den forbindelse vil PJ/BU tage kontakt med 

maskinleverandør mhp. at finde yderligere besparelser her. Desuden 

kigges på forskellige løsningsmodeller for bemanding henover 

sommeren, alle muligheder holdes åbne. 

 



 5 Generalforsamling 2019 

 De sidste punkter ifm. den kommende generalforsamling blev vendt 

og kommenteret, og den officielle indkaldelse er nært forestående. 

 

 6 Ny Frederikshavner-ordning 

 KR, OC og TW har d.d. holdt møde med Fr.havn Kommune vedr. 

konsekvenserne af den nye ordning. Her fremkom at beslutning, taget 

af kommunen 4.12.2018, efter frist for høringssvar, får væsentlig 

større indflydelse på FGK’s tilskud fra 2021 end forventet – noget vi 

finder stærkt utilfredsstillende, og vil opponere imod. 

Mere herom vil fremgå af hjemmesiden. 

 

 7 Orientering om alarmsystem 

 Vi har i 2018 haft store udgifter til alarmsystem, hvilket får os til at 

kigge efter alternative løsninger, ligesom det skal undersøges hvilke 

aftaler/forsikringsforhold, der findes ifm. klubhus/bagrum/bistro/ 

proshop. 

 8 Orientering fra baneudvalg 

 Arbejdet på banen er stadig i fuld gang og forløber efter planen. Der 

er projekter i gang flere steder på banen, som vil forbedre oplevelsen, 

give bedre fairways m.m., alt sammen iht. den fastlagte plan for 

forbedringer, og den af baneudvalget udarbejdede prioriteringsliste 

følges næsten til punkt og prikke. En ny prio.liste udarbejdes på BU-

mødet den 27.02.2019. 

 BU gennemgår leasingaftaler for at undersøge om der er mulighed for 

forbedringer/besparelser, og er i den forbindelse ved at kigge 

budgettet for 2019 ekstra igennem i sømmene. 

 De frivillige er startet og er fulde af energi. Flere nye (læs: tidligere) 

frivillige har meldt sig under fanerne, hvilket er meget glædeligt, og 

der arbejdes på at finde en fordeling af de frivillige (evt. ml. hus-

udvalget, som er et af de udvalg, der har stort behov/glæde/gavn af 

frivilligt arbejde). 

 

 9 Eventuelt 

 AMM konfronteres ofte med medlemmer, der er utilfredse med, at 

kørsel med biler ikke (pt.) er tilladt på banen. Årsagen hertil er 

ganske enkelt, at græsset endnu ikke er i vækst (jorden er for kold), 

og kørsel med bil vil forårsage store skader. AMM og BU udarbejder 

mere udførlig skrivelse til de berørte. 

 Udlejning af bag-skabe går godt og er i fuld gang. Alle underskabe er 

nu udlejet, men der er stadig ledige overskabe. Kontakt AMM for 

dette. 

 Arbejdsgruppen, som arbejder med rekruttering og fastholdelse af 

medlemmer, (udløber af bestyrelsens strategiseminar i maj 2018), 

afholdt møde lørdag 16.02.2019. Her blev fremlagt og drøftet en lang 

række ideer og tiltag til opnåelse af 2021-planen, herunder ideer til 

bedre overgang fra begynder til mere etableret golfer (eksempelvis 

indslusning i dame-/herredag o.lign.), etablering af 4.000 meter bane 

for begyndere, anden form for mere ”flydende” optagelsesprøve, nyt 

undervisningsforløb af begyndere og meget mere. Nærmere 

information herom følger. 

 Philip har lejet hele atletcentret i forbindelse med messen i Arena 

Nord 2.-3. marts, og FGK vil deltage her begge dage mhp. at 

rekruttere nye/potentielle medlemmer. 

 

  Næste bestyrelsesmøde: 18.03.2019. 

 

 

 



Henrik Storch 
Sekretær  


