
Referat fra Generalforsamlingen i FGK 26/2-2015  
Frederikshavn Handelsskole.  
 
 
Velkomst fra Formand Tore Vedelsdal. 
 
1 minuts stilhed for de bortfaldne medlemmer i 2014. 
 
 

1. Valg af dirigent. 
Bestyrelsen foreslår Advokat Ole Kildeby. Forslag godkendt 
Generalforsamlingen erklæret lovligt indvarslet. 

 
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 

Formandens beretning er tilgængelig på hjemmesiden. 
Ingen bemærkninger til formandens beretning. 
Beretningen godkendt. 

 
3. Fremlæggelse af det revideret regnskab til godkendelse. 

Ingen bemærkninger fra revisor til regnskab. 
Indtægter for 2014 er højere end 2013. Udgifterne i 2014 er også højere end 2013 men ikke 
mere end stigningen i indtægter. 
Der er fald i antal af medlemmer 

  Pr. 1 januar 2015 fra 971 til 917. Men antallet af medlemmer der er fastholdt siden 1 januar 
  2014 er stadig stigende. 
  Antallet af greenfee-spillere er faldet, men på baggrund af væsentligt stigning af greenfee-

pris, holdes budgettet. 
  Sponsorindtægter er steget med 80.000 for 2014 kontra 2013. 
  Frederikshavnerordningen er faldende, støtte for 2015 er fastlagt men der er usikkerhed 

for 2016. Kommunen kan opsige ordningen. 
  Jordleje er forsøgt forhandlet med Lerbækkonsortiet, dog uden held. Konsortiet har søgt 
  Fritagelse fra grundskyld, og kommer det igennem vil det give klubben en besparelse, det  
  er endnu uvist. 
  Banedrift, stor del af banedriften er løn til personalet. Vores løntilskud er faldet, desværre 

mere end forventet. 
  Øvrige tal, passer på budgettet. 
  Udgift administration er stigende grundet indbetaling til feriepenge (For 
  funktionæransatte). 
  Trænerudgift er stort set uændret. Beløbet inkluderer driving range (200kr). 
  Alle udvalg har holdt sig på eller under budget, hvilket har været opfordringen fra 
  bestyrelsen ved sæsonstart, det skal de have stor ros for. 
  Egenkapital er faldende, grundet underskud for 2014. 
  Kassekredit er steget, grundet investering i anlæg, maskiner etc. 
  Spørgsmål vedr. fordeling af  gage til administration – Bestyrelsen informerede om antallet 

af ansatte. 



 Spørgsmål vedr. antal funktionæransatte – Bestyrelsen informere om antallet af disse. 
Regnskabet godkendt. 
 

4. Fremlæggelse af budget 2015 og fastlæggelse af medlemskontingent og indskud. 
Indtægter: 
Overskud forventes på 58.900, mod forventning af besparelse i drift på 100.000. 
Der forventes 75 nye golfspillere. 
Stigning greenfee forventes med 400 spillere med end 2014. Bestyrelsen har været 
forsigtige med gennemsnitsbetalingen. 
Sponsorat er for januar faktureret, og vi er ret sikrer på at de budgeteret beløb på 697.000 
opnås. 
Frederikshavnerordningen er budgetteret for 2015 med 280.000. 
Udgifter: 
Det forventes at lønudgift til banen reduceres, men at tilskud også reduceres. 
Nye maskiner giver mulighed for at spare vedligehold af gamle maskiner, derfor forventes 
en reducering af udgifter ved banedrift. 
Stigning på klubudvalg er med især beregnet på yderligere markedsføring. 
Likviditets- flowet gennemgået. 
 
Medlem foreslår at se på omkringliggende klubbers omkostninger – Bestyrelsen tager 
positivt imod opfordringen, og tager det til efterretning. 
Medlem foreslår revidering af visioner, skal vi have en elitebane – bestyrelsen tager det til 
efterretning, og vil diskutere visioner for 2015 på et af de kommende bestyrelsesmøder. 
Forslag fra initiativgruppen – Bestyrelsen pointerer at vi allerede har taget deres forslag i 
betragtning og fortsat vil gøre det. 
 
 
Bestyrelsens forslag til Kontingent størrelser. 
Ingen bemærkninger – Forslag godkendt! 

 
 

 
5. Forslag fra bestyrelsen. 

Ingen forslag. 
 

  



6. Forslag fra medlemmer. 
Forslag fra medlem vedr. Information om banedrift. 
På baggrund af banens stand, ønskes der uddybelse af arbejdet på banen. 
Baneudvalgsformanden beretter om fremtidige muligheder ifht. udgifter. 
Der vil blive omlagt timer på banen, således at der kan flyttes mellem 800-1000 timer ud på 
banen. 
Klippemønsteret vil blive omlagt. 
Forslaget vil først blive fuldt implementeret efter 2015, da der stadig er efterslæb fra 2014 i 
form af afspadsering. 
Projekt ”Nul huller” – Nærmere information kommer på hjemmesiden. 
Oversvømmelse. Nogle af problemerne er på vores områder, dog er det det eksterne afløb 
der er hovedårsag til problemet. 
Ny chefgreenkeeper. Bestyrelsen vil tage den nødvendige tid for og finde den rigtige 
kandidat. 
Klubben arbejder på for og få indkøbt arbejdskraft for lønrefusionen for Allans sygemelding. 
Der er indkøbt vandingsanlæg til hullerne 6 og 14, da fairways er ret svære og få ”op at 
køre”. 
Målsætning generelt for banen kan findes under ”banen” via klubbens hjemmeside. 
Baneudvalgsformanden anbefaler at medlemmerne henvender sig direkte til baneudvalget, 
da der foregår meget ”bistrosnak” 
Henviser til Greenkeeperen informerer på hjemmesiden (forside). 
Hvad angår banelukning over vinter: det er altid baneudvalgets intention at skåne banen 
bedst muligt, og absolut ikke for at irritere nogen. 
Det vurderes af greens bliver åbnet onsdag i næste uge. Greens vil blive lukket ved frost. 
Baneudvalgsformanden vurderer at ”Golfspilleren i centrum” kan blive et rigtigt godt 
redskab for deres videre arbejde, og anbefaler at alle svarer på skemaerne. 
B.formanden informerer om problematikker omkring de frivillige og manglende maskiner, 
det er der taget hensyn til i indkøb af nye maskiner. 
 
Spørgsmål fra Hans Nielsen, der var forslagsstiller til punktet om banen.  
Hans roser Georg for hans arbejde i baneudvalget. 
Hans henviser til pleje af greens fra morgenstund ikke har været tilfredsstillende 
Spørgsmål til placering af teestederne. 
Spørgsmål til placering af pind på greens. Vigtigt at der veksles oftere. 
Formanden henviser igen til at sende mail med forslag eller konklusioner, men bestyrelsen 
og baneudvalget tager de oplyste ting til efterretning. 
Spørgsmål til vinterspil på banen for 2015. Formanden henstiller til at forslaget overdrages 
til baneudvalget. 
Georg roses for sit indlæg. 
 
 

 
  
 
 



7. Valg af bestyrelsens medlemmer og suppleanter. 
På valg er: 
Tore vedelsdal – modtager genvalg 
Tore valgt . 
 
Jan Thaarup – ønsker ikke genvalg 
 
Bestyrelsen foreslår nyvalg: 
Tom Winther.  
Tom bliver valgt . 
 
Suppleanter-bestyrelsen foreslår: 
1. suppleant Ella Fredborg  
2. suppleant  Bodil Vestergaard 

 
Begge valgt for 1 år 

 
 

8. Valg af revisor og revisor suppleant: 
Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO og som suppleant Beierholm. 
Ingen bemærkninger. De er valgt. 
 

9. Eventuelt 
Der informeres om medlemmer der ikke retter nedslagsmærker, lægger turf på plads etc. 
Det er selvfølgeligt ikke acceptabelt, og ALLE henstilles til at overholde dette. 
Der spørges om flere parkeringspladser med opladning til golfbiler. Bestyrelsen henstiller til 
fremsendelse af ønske – og det vil blive behandlet. 
 
Årets Goofer. Sidste års goofer Bente Binderup overrækker den. 
På baggrund af hjælp i junorudvalget, turneringsudvalg, banekontrol, hjælp til dameudvalg 
mm. bliver Årets Goofer: Jan B Jørgensen. 
 
 
Afslutning: 
Formanden takker for en god generalforsamling, og en god dialog. 
Der rettes tak til Jan Thaarup og Rene Engen for deres arbejde i bestyrelsen. 

 
  

Referat, 
Mads Lykke Nielsen. 
 


