
Referat 
Bestyrelsesmøde 

Frederikshavn Golf Klub 
Tirsdag 24. september 2019 kl. 17:00 

 
med følgende dagsorden: 

 
Tilstede: 

KR – Kim Reese 
OC – Ove Christensen 

GS – Georg Severinsen 

HS – Henrik Storch  
PJ – Peter Jensen 

SA – Susanne Andersen 
SF – Svend Fredborg 

 
 
Punkt 

nr. 

 Kategori 

1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 13-8-2019: 
 Intet at bemærke 

 

 
O 

2 Orientering fra Anne Mette (AMM): 
 Greenfee-statistik: August måned bød på 393 GF-spillere, hvilket er 

stort set på niveau med 2018 (-16 spillere), og i september (t.o.m. 
19. sept.) har vi haft 247.       

 Medlemsstatistik: Vi er pr. d.d. 915 medlemmer, men der er flere på 
vej til indmeldelse i september måned. 

 Tour-guiden: I lyset af vores pressede økonomi blev det besluttet ikke 

at være med i denne i 2020. 
 Nordlys Magasinet: Se punktet herover. Påtænker i stedet for denne 

omdeling af flyer i sommerhuse i Bratten samt andre tiltag i området. 
 Sponsorater: Anne Mette Mørk (AMM) har orienteret bestyrelsen om, 

at hun så småt er i gang med at kigge på næste års sponsoraftaler, og 

at sponsorudvalget vil mødes en dag i uge 42 for at lave en plan for at 
få flere/nye sponsorer. Udvalget forventes klar med oplæg til næste 

bestyrelsesmøde. 
 Ferie uge 42: AMM afholder nogle feriedage i uge 42. 

 

 
O 

 
 

O 
 

O 

 
O 

 
O 
 

 
 

 
O 

3 Frederikshavnerordningen (OC) 
 OC kunne berette, at vores anke på sagen vedr. mindre tilskud fra 

Frederikshavnerordningen vil blive taget op på et møde i Kultur- & 
Fritidsudvalget mandag 30-9-2019. OC vil deltage i dette møde, og vi 

håber at det falder positivt ud til vores fordel, og at vi får det tilskud, 
vi føler os berettiget til. 
 

 
O 

 
 

 

4 Momsrefusion (OC) 
 Vi mangler endelig godkendelse af FGK som almennyttig forening fra 

SKAT, men forventer dette er en formsag, og at vi dermed kan 
forvente fradrag for moms i 2020. OC rykker for svar i denne uge. 

 

 
O 



5 Orientering fra kasserer (SA) 

 Vi har stadig stram styring af udgifter og det ser ud til at give resultat, 
idet vi pr. 31. august er 90 t.kr. foran budget.  

 Der er pt. ikke de store udsving på udgifts-/indtægtssiden, men især 

indtægterne fra greenfee følges nøje. 
 Vi har haft møde med vores bankforbindelse, som stadig nøje følger 

vores drift og vil se forventninger til resten af sæsonen, ligesom vi i 
nær fremtid skal udarbejde budget for 2020, som også skal 
forelægges banken. I forbindelse med budgetlægning vil vi i øvrigt 

udarbejde 3-års budget for at have et bedre og mere langsigtet 
arbejdsredskab.  

 Qua vores pressede økonomi overvejer bestyrelsen alle former for 
øgede indtægter i 2020, herunder øgede kontingentindtægter, som i 
så fald vil kræve en ekstraordinær generalforsamling. Griber vi til 

denne løsning, vil nærmere information tilgå i nær fremtid.       
  

 

O 
 

O 

 
O 

 
 
 

 
 

O 
 

6 FGK’s retningslinjer (SA) 
 SA ønsker en tilretning af FGK’s retningslinjer vedr. 

elitesponsorkonceptet, specifikt personlige sponsorater/legater, som 
iflg. DGU’s retningslinjer skal administreres af den enkelte spiller, og 
ikke klubben. KR laver (sammen med Phillip) et oplæg til 

fremlæggelse på næste bestyrelsesmøde.  
 

 
O 

7 Orientering fra baneudvalg (PJ) 
 PJ orienterede om BU’s og greenkeepernes arbejde. Budgettet er 

stadig meget stramt og man er stadig lidt efter budget (86 t.kr.). 
Greenkeeperne yder en stor indsats og knokler for at få enderne til at 
nå sammen. PJ henviste i øvrigt til referat fra seneste BU-møde, som 

ligger på hjemmesiden: https://frederikshavngolfklub.dk/wp-
content/uploads/Referat-baneudvalgsm%C3%B8de-10.-september-

2019.pdf 

 

 
O 

 
 

8 Renovering af omklædningsrum (SF) 
 SF fremlagde ønsker for tiltrængt renovering af omklædningsrum.  

Der er tidligere blevet udarbejdet tegninger og budget, men det blev 
besluttet af SF indhenter nye. Der skal endvidere søges forskellige 
fonde om bidrag/donationer til anlæg/energiforbedringer mm. Dette 

skal ske senest 1. november, så tilrettede forslag/tegninger/budget 
forventes klar inden da. 

 

 
O 

9 Døre til køle-/fryserum (SA) 

 Fødevarestyrelsen har påpeget at dørene til bistroens køle-/fryserum 
bør udskiftes pga. rustdannelse, og der er indhentes tilbud på dette. 
Forholdene undersøges nærmere, ligesom der indhentes alternativt 

tilbud. 
 

 

O 

10 Eventuelt  
  Som nævnt tidligere, er SF ny tovholder efter PJ i udvalget, der 

arbejder med ”Plan 1000/2021”, og det blev aftalt at de to koordinere 
denne overgang. 

 KR kunne oplyse, at der er kommet en henvendelse fra Ikast GK om 
gensidig 50% gf-aftale. Vi valgte at sige nej tak til dette, da vi mener 
vi har tilstrækkelige andre aftaler af denne art. Bestyrelsen vil stadig 

behandle henvendelser der måtte komme om dette, og tage stilling 
fra gang til gang. 

 

 
O 

 
 

O 

https://frederikshavngolfklub.dk/wp-content/uploads/Referat-baneudvalgsm%C3%B8de-10.-september-2019.pdf
https://frederikshavngolfklub.dk/wp-content/uploads/Referat-baneudvalgsm%C3%B8de-10.-september-2019.pdf
https://frederikshavngolfklub.dk/wp-content/uploads/Referat-baneudvalgsm%C3%B8de-10.-september-2019.pdf


 Næste bestyrelsesmøde er tirsdag 22. oktober.  

   

 
B: Beslutning.  O: Orientering.  A: Andet 

 
 
Henrik Storch 

Sekretær  


