
REFERAT 

Frederikshavn Golf Klub 

i henhold til aftale indkaldes hermed til bestyrelsesmøde 

Tirsdag d. 27 oktober 2015 kl. 17:00 i 
 

Frederikshavn Golf Klub 
 

 

Tilstede: 
TV- Tore Vedelsdal 
CS – Caroline Skjoldborg 

TW – Tom Winther 

MD – Mogens Damm 

MLN – Mads Lykke Nielsen  
GS – Georg B. Severinsen. AFBUD 

KR – Kim Reese   
Samt klubsekretær: AMM Anne Mette Mørk 

 

med følgende dagsorden. 
   

Tid Punkt 

nr. 
  

      

  1 Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde den 29. sept. 2015 
Referat godkendt 

  2 Orientering fra Baneudvalget herunder: 

 Chefgreenkeeper 

GS var fraværende, men TV redegjorde for processen og ansøgerfeltet og kom 

med ansættelsesudvalgets indstilling. 

Der har været 5 velkvalificerede til samtale og valget er faldet på en meget 

kvalificeret kandidat, som bestyrelsen bakker op om valget af. 

Der skal nu udarbejdes en kontrakt. Når denne foreligger, vil navnet blive 

offentliggjort. 

  3 Orientering fra Anne Mette herunder: 

 Personaleseminar – Bilag nr. 1 

 Erhvervsmedlemmer – vilkår 2016 

 Årligt udvalgsmøde m/ Bestyrelsen 

 Klubbens nøglesystem 



 Markedsføringsudvalg 

Priser på start til golfpakker 2016 godkendt efter AMMs oplæg - se bilag 1. har 

fungeret godt i år. 

Der kommer prisliste for Company Days 

Også overvejelser om mere utraditionel afslutning på sådanne arrangementer 

Der forventes et arrangement med  med norske Bjaavaann golfklubb ved 

Kristiansand i marts april måned næste år 

Ofte henvendelser fra andre klubbers ”Klubber i klubben” om særlige aftaler. Man 

kunne lave gruppetilbud til sådanne grupper. Altså bedre markedsføring. 

Overvejelser om natgolfarrangement næste år. Bestyrelsen positiv over for at 

lægge bane til. Philip og Christina og AMM har fat i arrangementet. 

Erhvervsmedlemmers vilkår er uændrede i 2016 

 

Tag-en-ven-med arrangementer giver god service, men det er svært at vurdere 

hvor mange medlemmer det rent faktisk giver. Arrangementets form 

genovervejes. 

 

Golfspilleren i Centrum: der ankes over at personalets navne kan nævnes direkte 

af anonyme. Man bør opfordre til bedre kultur i den slags undersøgelser. 

Bestyrelsen ser på helhedsindtryk, ikke enkeltudsagn. 

Medlemsarrangement med DGUs  Kim Uldahl omkring undersøgelsen vil 

nuancere debatten. Vigtigt at inddrage medlemmerne. Dette arrangement vil finde 

sted d.9. februar 2016 med Kim Uldahl fra 17 til 19. Program som følger disse 

elementer 

 Velkomst ved formanden 

 Redegørelse for undersøgelsen ved Kim 

 Debat 

Evt. andre indslag og evt. traktement kan tilføjes til at gøre aftenen interessant for 

medlemmerne. 

 

Dato for generalforsamling næste gang sammen med dato for bestyrelsens møde 

med udvalgene, det såkaldte ”Udvalgsmøde”. 

 

Markedsføringsudvalg... Materialet ikke klar endnu.  

Samarbejde med Hvide Klit er under overvejelser ligesom vores 

markedsføringsplan generelt vurderes. Mere senere. 

 

Nøglesystemer. Gammel licens er udløbet. Fremefter skal der ikke laves 

tilsvarende nøglesystemer på bagskabe. 

 

 

  4 Orientering fra Kasserer TW 

 

 Balance pr. 30. sep. 2015 (Bilag fra Tom) 

 



Der er særligt fokus på baneudvalgets budgetdel, og det pålægges baneudvalget at 

få den resterende del at året til at passe med budgettet. 

TW og Carol Ann tager sammen med GS Fat om situationen. 

Udvalgene har været mere tilbageholdende med forbruget. 

 Medlemsstatistik pr. 30.09 

Medlemstallet er på niveau med sidste år hvilket er tilfredsstillende, men 

budgettet ligger lidt højere, spec. vedr. Start-på-golf medlemmer. Dog visse 

problemer med indplacering i korrekt kategori 

 Greenfee statistik pr. 30.09 

59 færre greenfeegæster i september. Ellers lever tallene op til budgettet. 

 

  5 Tilbygning med bagskabe 
Der er modtaget diverse tilbud. Billigste tilbud på 573.000 + moms  + en andel af 

frivilligt arbejde til dele af det projekt der foreligger. 

TV og TW har talt med banken om evt. lånefinansiering. Præmissen er at det skal 

kunne finansiere sig selv over en kortere årrække.  

For at bestyrelsen skal kunne beslutte sig skal der udarbejdes et overslag over 

forventede indtægter og udgifter for at se om projektet er rentabelt.  

Punktet genoptages næste gang. MN aftaler nærmere med AMM om dette med 

henblik på afgørelse næste gang. 

  6 Golfspilleren i Centrum – MD herunder: 

 Medlemsmøde m/ Kim Uldahl 9. feb. kl. 17:00 

Arrangementet drøftet under pkt 3.  

MD gennemgik hovedresultaterne i forbindelse med tredje og sidste del af 

medlemsundersøgelsen. Proceduren omkring reaktion på diverse kommentarer 

blev drøftet. MD tager kontakt til personer hvis indlæg kræver yderligere 

forklaring. 

  7 Eventuelt 
Intet 

      

 

Referat v/ 

Mogens Damm, 

Sekretær 


