
Referat 
Bestyrelsesmøde 

Frederikshavn Golf Klub 
Tirsdag d. 23. oktober 2018 kl. 17: 00 

 
med følgende dagsorden. 

 
Tilstede: 

KR – Kim Reese 
TW – Tom Winther 

CS – Caroline Skjoldborg 

OC – Ove Christensen 
PJ – Peter Jensen 

HS – Henrik Storch  
AMM – Anne Mette Mørk 

 
Afbud: GS – Georg Severinsen 

 
 

 
Tid Punkt 

nr. 

 

 1 Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde den 17. september 2018 

I.a.b. 

 

 

 

 

2 Orientering fra Anne Mette (AMM): 

 

 Generalforsamling 2019: Der blev fastsat en dato for denne: Onsdag 

20. marts 2019 kl. 19.00. Forventes afholdt på Frederikshavn 

Handelsskole. 

 Rengøring: I forbindelse med at vores nuv. rengøringsassistent har 

opsagt sin stilling pr. 15/10-18 har AMM indhentet tilbud fra eksterne 

rengøringsfirmaer. Disse blev umiddelbart vurderet for dyre. En anden 

løsning er dukket op, idet greenkeeper Adams hustru, Marybel, har 

meldt sig på banen og vist interesse for jobbet. Der tages kontakt med 

hende i nær fremtid for en nærmere drøftelse. 

 AMM har besøgt det nye Hotel Hvide Klit med henblik på et 

samarbejde (om henvisning af gf-gæster til os). 

 3 Orientering fra kassereren (TW): 

 

 Balance pr. 30-9-2018: Samlet set er resultatet 127 t/kr. efter 

budgetteret resultat, år til dato, en mindre forbedring ift. 

budgetopfølgningen januar-august 2018. 

Det er stadig primært manglende greenfee-indtægter der udgør den 

største afvigelse på indtægtssiden, men den gennemsnitlige gf. pr. 

gæst begynder at nærme sig 2017-niveauet. Punktet skal dog stadig 

efterprøves igen, for at afklare evt. posteringsfejl (TW og Heidi laver 

en nærmere analyse af gf-betalinger via kreditkort/Mobilepay). 

Samlet set er indtægtssiden 80 t/kr. efter budget. 

På omkostningssiden er det fortsat banedrift/-vedligehold der udgør 

den største negative afvigelse. Baneudvalget forventer dog at 

overholde budgettet henover hele året. 

 Medlemsstatistik pr. 1-9-2018: Den positivt fremgang fortsætter, og vi 

er pr. denne dato 924 medlemmer, hvilket er 29 flere end budgetteret. 

 



 Greenfee-opgørelse pr. 30-9-2018: September måned bød på hele 354 

gf-gæster, hvilket er 150 flere end budgetteret (og 200 flere end 

september 2017). Akkumuleret over hele sæsonen er vi ca. 300 stk. 

efter budget. 

 4 Budget 2019 

 

 Arbejdet med næste års budget er gået i gang, og de forskellige 

udvalg er kontaktet mhp. forventninger til det kommende år. Svarfrist 

til bestyrelsen: 23/11-2018. 

 

 5 Frivilligt arbejde 

 

 I sekretariatet er der indgået aftale med Anna Mathiasen, der 

fremover vil assistere AMM med praktiske opgaver efter behov. Der 

meldes ud på hjemmesiden, når de nærmere rammer er fastlagte. 

 Der er generelt meget stor tilfredshed med det store stykke arbejde, 

frivillige yder på såvel banen som klubhuset – det er ganske enkelt 

uundværligt. Det er et ønske fra flere medlemmer, at der kan ydes 

frivilligt arbejde på andre ugedage end de nuværende tirsdage, hvilket 

bestyrelsen har lyttet til, og nu lukker op for. Nærmere information om 

dette vil tilkomme i nær fremtid. 

 PJ efterlyser en mere specifik ”klubplan/udvalgsplan”, med 

formålsbeskrivelse/opgavedefinering af de enkelte udvalg og disses 

opgaver. Dette vil blive implementeret fra og med det kommende 

klubår, og det forventes at ske i tråd med klubbens overordnede 

vision, og den strategi bestyrelsen har udstukket for klubben. 

 

 6 Orientering fra baneudvalget 

 

 BU afholder næste ordinære udvalgsmøde 20. november. 

 

 PJ: Greenkeeper-lærling Aksel er på skole frem til feb. 2019. 

Den nye greenklipper fungerer rigtig fint og leverer flotte resultater.  

Et stort ønske er en ny sprayer, der kan spraye meget mere præcist 

(med mindre forbrug til følge). BU er i den forbindelse i kontakt med 

en leverandør om dette, og har året ud lånt en demo-sprayer, for at 

teste denne. 

Generelt er BU og greenkeeper-staben meget motiverede, ved godt 

mod og meget tilfredse med sæsonens arbejde for at få banen til at 

fremstå så optimalt som muligt. 

 

 7 Eventuelt  

 

 De nye 2019-golfregler blev drøftet, og i den forbindelse tages kontakt 

med regeludvalget for at belyse de nye reglers evt. betydning for 

vores lokal-regler. 

 OC: Frederikshavnerordningen, som vi kender den i dag, er som 

tidligere beskrevet, under forandring, og vi har fra Frederikshavn 

Kommune modtaget meddelelse om, at alle tidligere særaftaler 

herunder er ophævet. Vi har endnu ikke fået en endelig 

konsekvensberegning af dette (afventer stadig), men vi har en 

forhåbning om, at den nye ordning ikke rammer FGK så hårdt, som 

først frygtet. 

 Levnedsmiddelkontrollen har været på besøg mhp. besigtigelse af 

loftet i køkkenet, og har i den forbindelse påpeget mangelfulde 

rengøringsmuligheder af dette. Vi iværksætter maling af loftet (sker i 



februar 2019), med godkendt/vaskbar maling, og 

Levnedsmiddelkontrollen har godkendt denne metode. 

 Næste bestyrelsesmøde: 27. november 2018. 

 

 

 
Henrik Storch 
Sekretær  


