
Referat 
Bestyrelsesmøde 

Frederikshavn Golf Klub 
Tirsdag 28. april 2020 kl. 17.00 

 

med følgende dagsorden: 
 

Tilstede: 
KSR – Kim Stubbergaard Reese 

OC – Ove Christensen 

GS – Georg Severinsen 
HS – Henrik Storch  

PJ – Peter Jensen 
SF – Svend Fredborg 

Afbud fra Susanne Andersen 
 

 
Punkt 

nr. 

 Kategori 

1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 27. februar 2020 
• I.a.b. 

 
O 

2 Elitesponsorkoncept (KSR) 
• PJ havde spørgsmål til en konkret sag i forbindelse med Elitesponsor-

konceptet. 

Procedurer ifm. elitesponsorkoncept blev debatteret og KSR redegjorde 
for proces ifm. sponsorater for elitespillere, og oplyste at FGK følger 

DGU’s anvisninger, og at personlige sponsoraftaler håndteres direkte 
mellem spiller og virksomhed, og helt udenfor klubbens regi. 
 

 
O 
 

3 Orientering fra kasserer (v/KSR) 
• Der foreligger pt. ikke regnskabstal, men kassereren har oplyst at vi 

pr. d.d. er 840 medlemmer, hvilket er på niveau med tidligere år 
samme tid. 

• Pr. 15/4-2020 står vi til at miste ca. 20.000 kr. i mistede greenfee-
indtægter pga. Corona. Vi har søgt lønkompensation for hjemsendte 
ansatte, og beløbet herfor overstiger de tabte greenfee-indtægter. 

 

 
O 

 
 

O 

4 Orientering fra Sekretariat (KSR) 

• AMM har pt. fokus på de sidste sponsorkontrakter samt opfølgning på 
kontingenter (opkrævning). 

• Den planlagte juniorturnering 30.-31. maj bliver gennemført. 
 

 

O 
 

O 

5 Orientering fra Baneudvalg (PJ) 
• PJ gav en kort orientering om arbejdet på banen og henviste i øvrigt 

til referat fra seneste BU-møde, som ligger på hjemmesiden: 

https://frederikshavngolfklub.dk/wp-content/uploads/Referat-baneudvalgsm%C3%B8de-

21.-april-2020.pdf 

 

 
O 
 

 
 

 

6 Generalforsamling (KSR) 
• Den planlagte generalforsamling (26. marts) har pga. Corona ikke 

kunnet gennemføres endnu – vi afventer udmelding fra myndigheder 

om hvornår større forsamlinger igen må finde sted. Umiddelbart 
herefter vil en ny dato for afholdelse af generalforsamling blive 

udmeldt. 

 
O 

https://frederikshavngolfklub.dk/wp-content/uploads/Referat-baneudvalgsm%C3%B8de-21.-april-2020.pdf
https://frederikshavngolfklub.dk/wp-content/uploads/Referat-baneudvalgsm%C3%B8de-21.-april-2020.pdf


 
7 Lerbæk lejeaftale (OC) 

• Mangler stadig enkelte oplysninger, som kan belyse forhold ifm. den 

oprindelige lejeaftale. Når disse er fremkommet og det sidste er 
klarlagt, vil relevant dokumentation blive tilsendt DGU’s jurister. 
Nærmere info følger når dette haves. 

 

 
O 

 
 
 

8 Status momsprojekt (OC) 

Senest 1/7-2020 skal vi indberette relevante tal for hvad, der kan 
søges momskompensation for. OC er i gang med dette arbejde. 
 

 

O 
 

9 Frederikshavnerordning (OC) 
• Relevante tal og oplysning i forhold til at søge aktivitets- og 

lokaletilskud er indberettet. 
I forbindelse med den treårige overgangsperiode, modtager vi i 2020 

kr. 158.000,- og i 2021 kr. 138.000,- fra Frederikshavnerordningen. 
 

 
O 

 
 

 

10 Evt. nye støtteordninger til sportsforeninger (OC)  
• Vi holder løbende øje med de støtteordninger m.m. der kan søges  ifm. 

Corona og de deraf afledte effekter, og vil, gennem BDO, f.eks. søge 

dækning for allerede påbegyndt arbejde og forbedringer ifm. Challenge 
Tour. 

• OC orienterede om et crowdfundingprojekt, hvor man kan søge om 
midler og tilskud fra Spar Nord Fonde ifm. anlægsprojekter på min. kr. 
30.000,-. Vi påtænker, evt. i samarbejde med FGK’s Venner, at søge 

midler ifm. udskiftning af sprinklere på forgreens. Nærmere info følger. 
 

 
O 

 

 
 

O 

11 Update Challenge Tour (KSR) 
• Pga. Corona er årets Challenge Tour, som vi skulle lægge bane til i uge 

33, desværre aflyst, men vi er blevet lovet CT enten i 2021 eller 2022 
ligesom vi også får Ecco Tour turneringen ét af disse år. 
Det arbejde, der er lagt i planlægningen er således ikke spildt, men 

udmønter sig blot senere. 
  

 
O 

12 Bogholderi (KSR) 
• SA har pga. tidsmangel meddelt at der skal findes en anden og mere 

permanent løsning ifm. bogføring og bogholderiopgaver. KSR er i 
dialog med relevante emner, som kan varetage opgaven og der ventes 
en endelig løsning indenfor en overskuelig fremtid. 

 

 
B 

13 Eventuelt 

• PJ havde et spørgsmål ifm. generalforsamlingsbeslutning 2018 vedr. 
kontingentforhøjelse i tre år (øremærket baneforbedringer).  

• PJ havde spørgsmål om henvendelse fra medlem vedr. lån til klubben. 
 

 

 

   
 

  
 
 

 
B: Beslutning.  O: Orientering.  A: Andet 

 
 
Henrik Storch 

Sekretær  


