
Referat 
Bestyrelsesmøde 

Frederikshavn Golf Klub 
Tirsdag d. 26. juni 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 
PJ - Peter Jensen 

AMM – Anne Mette Mørk 
 

 
Tid Punkt 

nr. 

 

 1 Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde den 08.05.2018 

 

 

 

2 Orientering fra kasserer TW herunder: 

 

 Balance pr. 31-05-18: Vi følger stort set budget, er en smule efter. 

Noget af det skyldes periodisering og forkert kontering. TW og Heidi 

gennemgår balancen i nær fremtid og får tilrettet. 

 Medlemsstatistik: Positivt, vi er pr. d.d. seks medlemmer flere end pr. 

samme dato 2017. 

 Greenfee-opgørelse: Maj måned har været god med i alt 335 GF-

spillere, hvilket er 43 flere end maj 2017. 

Det blev besluttet at justere GF-priserne, så de fremover hedder 400,- 

på hverdage og 450,- i weekend og helligdage. 

 3 Orientering fra AMM herunder: 

 

 Opfølgningsmøde med Top Danmark: Forsikringer blev gennemgået. 

Hærværk mod ruder på driving range dækkes af forsikringen, og vil 

blive skiftet snarest. På anbefaling etableres overvågning af driving 

range. Det understreges på det kraftigste, at det ikke er tilladt at slå 

bolde i retning af rangen. 

 Ferie: Sekretariatet holder ferielukket uge 29+30. AMM har ferie disse 

uger. Heidi har ferie uge 27+28. 

 Afvikling af klubmesterskaber: Bestyrelsen gennemgik forslag til nye 

retningslinjer for afvikling af Klubmesterskaber. KR begrundede de nye 

tiltag, hvis formål bl.a. er at få flere deltagere i mesterskaberne. Der 

vil kunne læses mere om dette på hjemmesiden. 

 Dialogmøde vedr. ny tilskudsordning: Frederikshavn kommunes Kultur 

og Fritidsudvalg har indkaldt til dialogmøde om endeligt udkast til ny 

tilskudsordning, 27. august i Maskinhallen.  

 

 4 Frederikshavnerordningen: 

 

 OC orienterede om det meget gennemarbejdet høringssvar, FGK har 

sendt til Frederikshavn kommunes Kultur og Fritidsudvalg (se pkt. 3), 

og vi deltager naturligvis med repræsentanter fra bestyrelsen i 



dialogmødet, da den nye ordning, såfremt den vedtages, kan få store  

økonomiske konsekvenser for klubben. 

 

 5 Orientering fra Baneudvalg (BU) 

 

 GS orienterede om det seneste BU-møde, herunder at Aksel og Nikolaj 

har været gennem deres prøveperiode, og fortsætter i klubben. 

 Der er udfordringer med at pumpe tilstrækkeligt med vand fra den nye 

boring, der pga. mindre flow end forventet ikke leverer de ventede 

mængde vand. 

 Stor ros til de frivillige, som hjælpe med banens vedligeholdelse. 

 ”Nul huller” – poserne med sand/græsfrø: Det er konstateret at nogle 

spillere fejlagtigt fylder sand i sprinklerhuller/riste ved greens – 

venligst undlad dette – sandet er beregnet til turfhuller! 

 Læs mere på vores hjemmeside under Baneudvalget. 

 

 6 Henvendelse fra Baneservice/-kontroludvalg 

 

 Modtaget henvendelse blev behandlet og KR tager kontakt til de 

involverede parter. 

 

 7 Henvendelse fra Herredagsudvalget 

 

 Forslag fra Herredagsudvalget blev behandlet og godkendt. 

 For at sikre et bedre flow og en mere optimal udnyttelse af banen, 

blev det besluttet at der fremover åbnes op for resterende/ubenyttede 

tider (f.eks. Herredag) et døgn tidligere end hidtil. Dvs. her vil der nu 

blive åbnet op for booking af tider mandage kl. 00.00 (mod hidtil 

tirsdage kl. 00.00) 

 

 8 Opfølgnings på strategimøde maj 2018 

 

 De store linjer fra mødet blev ridset op og der blev fulgt op på de 

beslutninger, der blev vedtaget og iværksat på strategimødet. 

 

 9 Bemanding sekretariatet 

 

 Sekretariatet har ytret ønske om periodisk assistance (gerne i form af 

frivillige) til opgaver som f.eks. modtagelse af GF-gæster, booking, 

betaling og andre praktiske opgaver. 

GS og HS har møde med AMM tirs. 03.07.18 hvor dette gennemgås 

mere detaljeret og der vil blive opstillet profil for ansøgere hertil. 

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag 21. august. 

 

 10 Eventuelt: 

 

 Ruderne på driving range er meget snavsede, der indhentes tilbud på 

periodisk vask/polering af disse. 

 

 
 
Henrik Storch 
Sekretær  


