
REFERAT 
 

i henhold til aftale indkaldes hermed til bestyrelsesmøde 

Tirsdag d. 24. november 2015 kl. 17:00 i 

Frederikshavn Golf Klub 
 

med følgende dagsorden. 

 

Tilstede: 

TV- Tore Vedelsdal 

CS – Caroline Skjoldborg 

TW – Tom Winther 

MD – Mogens Damm 

MLN – Mads Lykke Nielsen  

GS – Georg B. Severinsen.  

KR – Kim Reese  AFBUD 

Samt klubsekretær: AMM Anne Mette Mørk 

 

   

Tid Punkt 

nr. 

  

  1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 27. okt. 2015 
Referatet godkendt 

  2 Orientering fra Baneudvalget herunder 

Vinterreglerne gennemgået, de kan ses på hjemmesiden. 

GS håbede at medlemmerne ville tage godt imod de nye regler og tage 

hensyn til banen. Det er et problem at der slås turf op, som ikke bliver 

lagt på plads. Medlemmerne opfordres til at vise mere hensyn til 

banen. 

Der havde været møde med Lerbæk - folk vedr. fældning og beskæring 

af træer på banen. Aftale i stand om hvilke træer og hvordan. 

Der er lavet en afspadseringsplan, som betyder minimal bemanding i 

vinterperioden. 

Golfspilleren i Centrum har været drøftet og der er lavet nogle 

fokuspunkter på den baggrund. Se referat fra baneudvalget. 

Den nye greenkeepers foreløbige planer og situation blev drøftet.   

  3 Orientering fra Anne Mette herunder: 

 Årligt udvalgsmøde m/ bestyrelsen – dato? 

Afholdes d. 11 april 2016 kl. 19,00, evt. med match forinden 

 Brev fra Damedagen – Bilag nr. 1 

Ansøgningen kan imødekommes. 

 Ferie 



AMM er på ferie fra 17. dec til mandag 4. jan. 

 

 Turneringer 2016 

Ved klubturneringer skal man fremover svare på om man skal 

spise i forbindelse med arrangementet eller ej for at undgå 

unødige omkostninger 

Ellers ligger der nu næsten en turneringsplan. 

 

 Dato for generalforsamling 

Der fastlægges to muligheder:  

18. Februar 2016  eller alternativt 2. Marts 2016  

TW Afklarer med BDO inden næste gang om regnskabet kan 

være færdigt til 18. Februar, da det ville være optimalt. 

Afklares endeligt næste gang. 

  4 Orientering fra Kasserer herunder: 

 Balance pr. 31. okt. 2015 (Bilag fra Tom) 

Indtægtssiden ser fornuftig ud, lidt bagefter på greenfee. 

Udgiftssiden følger eller ligger lidt under budgettet i oktober og 

november , positivt. 

Forsigtigt gæt på årsresultatet for nuværende er -+ 0 

Likviditeten er på vanligt niveau. 

 

Redegørelsen tages til efterretning 

 Medlemsstatistik pr. 31.10 

Kun ganske få og små ændringer 

Mange Start- på- golf medlemmer har allerede tilkendegivet de vil 

fortsætte  

 Green-fee statistik pr. 31.10 

Samlet lidt under pga oktober og november. 

TW redegjorde for budgetproceduren.  

Udvalgene vil blive tilskrevet om næste års budget. 

 

  5 Bagskabe –   Bilag nr. 2 

Bestyrelsen mener ikke på det foreliggende grundlag at der er økonomi 

til det aktuelle projekt.  

Der arbejdes videre med at undersøge mulighederne for en udbygning 

der hvor containerne forefindes i dag, dels byggetilladelsesmæssigt, 



dels økonomisk. 

MN undersøger mulighederne. 

 

   Landskamp DK-SV Bilag nr. 3 

 

MN kom med oplæg til arrangement med handigolf landskamp mellem 

Danmark og Sverige. Det kommer ikke til at optage en masse teetider, 

men skulle gerne give betydelig omtale med de tiltag der forventes i 

anledning af matchen. Klubbens bidrag er således at stille nogle 

starttider til rådighed. 

Bestyrelsen bakker op arrangementet og roser initiativet. 

  7 Golfspilleren i Centrum – MD 
Intet nyt siden sidst 

Projektets fortsættelse i 2016 drøftes efter DGU arrangementet i 

februar. 

  8 Eventuelt 
Intet. 

      

 

Referat, 

Mogens Damm, 

Sekretær 


