
Udvalgsmøde 11/4/2016 i Frederikshavn Golf Klub 

 

Ca.   35 deltagere fra udvalg og bestyrelse. 

Arrangementet indledtes med en 9-hullers golfturneringer og mødet startede med 

præmieoverrækkelse v/ Bent Thomsen. Herefter var der spisning. 
 

Kort referat af mødet. 
 

1. Velkomst v/formand Tore Vedelsdal 

Formanden bød velkommen og udtrykte glæde ved den store frivillige indsats og 

anerkendte dens betydning for klubben. Takkede for den store indsats her fra 

sæsonstarten. Problemer med bagskabene, men en løsning er forhåbentlig på vej. 

Learning studio i forbindelse med driving-range laves af PhiIip bl.a med lukket 

rum til vintertræning bl.a. 
 

2. Orientering ved kasserer Tom Winther 

Ingen økonomiske ulykker for nærværende. På grund af det tidlige tidspunkt ingen 

afvigelser fra budgettet. Tilgangen af nye spillere er positiv. 

Ca. 10% udmeldelse hvert år, men det indhentes af nye spillere. 

Der blev stillet til spørgsmål til cykelparkering og om der var kontingentrestancer. 

Cykelparkeringen kan blive rettet til i forbindelse med færdiggørelsen af P-

pladsen. 

Der er lukket i GolfBox for spil, hvis man er i restance. 
 

3. Referat ved de enkelte udvalg. 
 

Baneudvalget v/ Georg Severinsen: 

Udvalget fornøjet med banens tilstand og den indsats der er ydet hidtil. Banen 

begyndt at leve op til målsætningerne. Fremhævede især greens, den jævne 

hastighed og hurtighed. Forventes tidligere handicapregulering end tidligere år (d. 

16. april, 2016) Klipningen af banen ændret lidt, fx på hul 12. Ny bro på hul 18 på 

vej. Ros til de frivilliges indsats, fx ved opretning af stierne. Mange buske og siv 

fjernet. Der er stadig træer med blå markering, de bliver fjernet senere. P-pladsen 

er blevet forbedret, men der skal være et endnu bedre førstehåndsindtryk, så 

ambitionen er at forbedre yderligere. 

Der er gang i et udvidet samarbejde med Hvide Klit og Sæby. God dialog om 

bedre udnyttelse af maskinerne. 

Målsætningen om banen skal gøres mere tilgængelig via hjemmesiden. Calle og 

webmaster samarbejder om dette. 

Henrik i staben delvist frigivet til at hjælpe med de frivilliges indsats. 

Nul- huller projektet genoptages, når tiden er inde. 



 

Banekontroludvalget v/ Jan Jørgensen 

Der er styr på banekontroludvalget. Måske problemer med batterierne på bilen, 

som måske kræver udskiftning. 

Der udarbejdes banekontrolskilt til medlemmerne af udvalget, så spillere og 

gæster kan se hvem de er. 
 

Begynderudvalget/ Start på golf (nu sammenlagt) v/ Carol Ann Jensen 

Arbejdet er kommet godt i gang. Der er 26 tilmeldte hjælpere, meget fint. 

Udvalget får travlt. 30 på første hold om tirsdagen. Også lørdagshold. Senere 

bliver der brug for søndag eftermiddags træning med hjælpere. Vigtigt at alle 

medlemmer behandler de nye godt.Afgørende for god integration i klubben 

Regelundervisningen er også under planlægning. 

Nye handicapændringer: Tidligere max. handicap max 54, nu bliver det 65 med 72 

slag efter  aftale med DGU. 

Takker udvalgsmedlemmerne.     
 

Damedagsudvalget  v/ Ulla Nielsson 

Har arbejdet med fastholdelse og gjort meget for at holde nye medlemmer i 

klubben. Der var 65 til opstartsmøde for nhylig og god stemning. 

Opfordring til bestyrelse om at man kan bestille 9 hullers runder via Golfbox, men 

der blev svaret at dette ikke er muligt for nærværende. 

Pokalmatch mod Hvide Klit. 

Opfordring til klubben om at organisere St. Hansmatch med efterfølgende 

spisning. En sådan bålmatch ville være et godt initiativ.  
 

Eliteudvalget v/ Peer Mørk 

Udtrykte stor tilfredshed med banen og sagde tak til baneudvalget og banens stab 

for at arbejde efter en god plan med en rød tråd. Betyder meget for elitens lyst til 

at spille hjemme. 

Har målsætning om få rykket et hold op i 2. Division på herresiden. Også god 

tilslutning på pigesiden. 

Elitekonceptet: ProAm lidt hårdere at arbejde med. Hårdt arbejde med at skaffe 

sponsorer. Stor konkurrence med ishockeyklubben, som støvsuger markedet. 

Der er fin opslutning lidt endnu, men derefter bliver der er en opgave. 

Diskussion om hvem der laver nedslagsmærker og lignende skader på banen. 

Vigtigt at disse skader og nedslagsmærker bliver rettet op. 

Chefgreenkeeper Adam foreslår at alle retter 2 mærker op hver gang man var på 

green, så vil problemet hurtigt forsvinde. 

Eliteholdene kommer i år til at stille op i ens tøj, så det er fint. 
 



Handicapudvalget v/Johnny Kongsø 

Golfbox kan ikke håndtere 9 hullers runder, kun hvis man har 27 huller til 

rådighed. 

Man kan nu blive reguleret ned til hcp.11,5 

I øvrigt ville der være mere fokus på dem der går op i handicap end dem der går 

ned.... 

Fremover kunne det være ønskeligt med måske længde-teesteder i stedet for 

farvede teesteder. (rød, gul osv.) Vil dog koste en del i omstilling. 
 

Herredagsudvalget v/Johnny Kongsø 

Henning Eibye og Bent Kristensen stopper i udvalget, men der er nye folk på vej 

ind. 

Folk generelt opsatte på at komme ud at spille. Ellers ingen problemer 

 

Husudvalget v/Bodil Vestergård. 

Har haft et godt år med godt samarbejde. Tydeligt at klubhuset bliver ældre, flere 

ting trænger til fornyelse.  

Der er blevet gjort hovedrengøring ved frivillige. 

Malet og renoveret udenfor.  

Man har et ønske om nyt gulv i forhallen, der søges om sponsorat. 
 

Juniorudvalget v/Britt Reese 

Britt Reese og Heidi Normand tiltrådt udvalget og kommet godt i gang. Bente 

Binderup har stadig visse opgaver. Stor juniorafdeling sammenholdt med øvrige 

klubber omkring os.  

DGU er opmærksom på os, eftersom vi er en af de få klubber med tilgang. 
 

Regeludvalget v/ Hanne Bjørnlund 

Er nu blevet ny formand, der har været fin overgang.  

Samarbejdet fint med andre udvalg fint, spec. fremhævedes regelaften med 60 til 

stede. 

Brian Oswald var centrum for en fin aften og vil blive inviteret igen. Overvejelser 

om ændring af regelundervisningen, så den bliver mere praksisorienteret. 

Der vil blive kigget på lokalreglerne, som skal tjekkes en gang imellem. 

Glad for at blive brugt. 

Ønske om og overvejelser om at lokalreglerne kommer på hjemmesiden. 
 

 

 

 

 



Seniorudvalget v/ Åge Gøgsig. 

Oplevelse at komme ud til mindst 100 mennesker om morgenen, som er klar. 

Selv episoder med ændringer spilletidspunkt på grund af frost med kort varsel 

klaret næsten smertefrit. Seniorturneringen på vej til at blive en mere og mere 

seriøs turnering. 

Alderen for medlemmerne af klubben nedsat til 50 år. Venskabsklub i Sindal og 

Hvide Klit. Opsagt samarbejde med Løkken. Der blev afholdt fest i Arena Nord, et 

af lokalerne i hvert fald. Gang i dansen. 

Også Gøgsig udtrykte tilfredshed med banen. 

ÅG er også kontaktperson for de frivillige, og her er der mange nye opgaver, fx 

stierne, standstolene, sponsorskiltene osv. 

Savnede en tavle i bistroen med oversigt over GOOFERE gennem årene. 

Husudvalget lyttede. Tak til udvalget og de ansatte. 
 

Sponsorudvalget v\ Kim Reese. 

Anne Mette fik stor ros for sin indsats.som gør at klubben ligger pænt på dette 

område. Budgettet allerede nået for i år. 
 

Turneringsudvalget  v/ Johnny Kongsø 

Herredagen støtter hvert år til forskellige gode sager, fx Støt Btysterne 

Mange turneringer blevet til Company Days, derfor færre turneringer 

Kun 4 turneringer.  

Svært at skaffe sponsorer 

Man kunne lave klubturneringer uden dyre præmier, og der er også mulighed for 

at skabe traditioner som fx St. Hansaftens turneringen. 
 

Webudvalg v/ Mogens Damm  

Takkede også for samarbejdet med mange forskellige parter. Satsede på en 

relevant og aktuel hjemmeside med vedkommende og nye informationer, men der 

er tekniske begrænsninger. På længere sigt - næste år - må klubben finde en mere 

moderne model på siden. Bliver drøftet i bestyrelsen. God dialog om sidens 

anvendelse. 
 

Markedsføringsudvalget v/Mogens Damm 

Orienterede på vegne af AMM. Kåre Holdt Madsen er trådt ud af udvalget, som 

skal nykonstitueres på næste bestyrelsesmøde. Enighed i bestyrelse og udvalg om 

at nok skal der være gode tilbud, men fritspilsordninger og lignende er ikke på 

tegnebrættet bortset fra evt. samarbejde med Hvide Klit og Sæby. 
 

Formanden takkede for alles store engagement og aftenen afsluttet i god ro og 

orden. 



 

Referat,  

Mogens Damm, 

sekretær 

 
 

 



 


