
Referat 
Bestyrelsesmøde 

Frederikshavn Golf Klub 
Tirsdag d. 27. november 2018 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  
AMM – Anne Mette Mørk 

 
Afbud: PJ – Peter Jensen 

 
 

 
Tid Punkt 

nr. 

 

 1 Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde den 23. oktober 2018 

I.a.b. 

 

 

 

 

2 Orientering fra Anne Mette (AMM): 

 Generalforsamling 2019: Som vedtaget på seneste bestyrelsesmøde er 

datoen fastsat til onsdag 20. marts 2019 kl. 19.00.  

Sted: Frederikshavn Handelsskole. 

 Rengøring: Greenkeeper Adams Evans’ hustru, Marybel, er nu 

midlertidig ansat, og gør det rigtig godt. Vi håber på et mere varigt 

ansættelsesforhold. 

 Greenfee-billetter: AMM og sekretariatet i det hele taget, er ofte 

udfordret ved at der kommer spillere med gamle gf-billetter, der er 

udløbet, gf-billetter som typisk er udstedt i forbindelse med et 

sponsorat. Fra bestyrelsens side vil vi gerne indskærpe, at gf-billetter 

fremover ikke kan anvendes efter overskridelse af udløbsdato. 

 Det årlige udvalgsmøde: Det blev vedtaget at næste års udvalgsmøde 

finder sted mandag 8. april kl. 16.00. 

 Special Olympics: FGK lægger bane til ”Special Olympic Games” den 

15.-17. maj 2020. Der forventes ca. 40 spillere. 

 "Årets Julegave”: DGU har taget initiativ til en julegavepakke i form af 

et ”Start-på-golf” medlemskab. Ca. 60 danske klubber deltager i 

initiativet, og FGK er én af dem. Initiativet er udførligt beskrevet i 

seneste udgave af ”Dansk Golf”, og det omfatter bl.a. flot indpakning i 

form af en specialdesignet gaveæske. 

 

 3 Kontingentsatser 2019: 

 Satserne blev gennemgået og afstemt, og vil fremgå af hjemmeside i 

løbet af kort tid. 



 4 Orientering fra kassereren (TW): 

 Balance pr. 31-10-2018: Samlet set er resultatet stort set uændret i 

forhold til budgetopfølgningen i sidste måned. 

På indtægtssiden har vi pr. d.d. realiseret 5.627 tkr. mod budget 5.645 

tkr. 

På omkostningssiden er største negative afvigelse banedrift. Vi har 

været ramt af nogle uheldige og uforudsete maskinnedbrud, som har 

belastet budgettet. 

 Medlemsstatistik pr. 1-10-2018: Status quo ift. sidste måned. 

 Greenfee-opgørelse pr. 30-9-2018: Oktober måned bød på 123 gf-

spillere, hvilket er 56 flere end samme måned sidste år.  

År til dato har vi haft over 300 flere gf-spillere end i 2017.  

Greenfee gennemsnitsprisen er ved at være på niveau med 2017  

(205 kr. i 2017 og pr. 31.10.18 194 kr.). 

 

 5 Budget 2019 

 Bestyrelsen har modtaget input/budgetønsker fra en lang række 

klubudvalg vedr. det kommende budget. Dette vil vi forholde os til ift. 

den forestående budgetlægning. 

I den forbindelse skal det nævnes, at bestyrelsen påtænker at etablere 

et ”fundraising”-udvalg, som skal arbejde målrettet med ansøgning om 

midler/tilskud til konkrete tiltag, indtægtsskabende aktiviteter etc. 

Mere herom følger. 

 

 6 Frederikshavner-ordningen 

 OC og HS deltog i orienteringsmøde i Manegen i Sæby d. 15-11-2018. 

Her orienterede Kultur & Fritidsudvalget om den nye Frederikshavner-

ordning overfor en bred skare af foreninger/klubber i kommunen. 

Vi påtænker på et tidspunkt at invitere et medlem af K & F-udvalget til 

møde for en mere grundig gennemgang af den nye ordning og dens 

betydning for FGK. 

På orienteringsmødet blev den nye foreningsportal i øvrigt også 

gennemgået og demonstreret.  

 

 7 Moms 

 Som tidligere nævnt er OC i gang med en analyse af vores 

momsregnskab. OC gav en foreløbig status. 

 

 

 

 

 

 

8 Implementeringsplan for fremtidigt økonomisystem  

 TW er i gang med at indhente info/erfaringer fra andre klubber, der er 

overgået til E-conomics, som er det nye økonomisystem, vi overgår til 

pr. 1. januar 2019. 

 9 Orientering fra Baneudvalg 

 GS orienterede om udvalgets og greenkeepernes aktuelle arbejde. For 

yderligere information henvises til referat af BU’s seneste møde på 

hjemmesiden.  

 10 Alkohol-/rusmiddelpolitik 

 GS og CS udarbejder Alkohol-/rusmiddelpolitik for FGK. Fremlægges til 

godkendelse på kommende bestyrelsesmøde. 

 

 11 Eventuelt 

 I.a.b. 

 Næste bestyrelsesmøde er de 12. december. 

Christina, Philip og Adam inviteres med. 

 

 

 

 
Henrik Storch 

Sekretær  


