
REFERAT 
Frederikshavn Golf Klub 

i henhold til aftale indkaldes hermed til bestyrelsesmøde 

Tirsdag d. 26. maj 2015 kl. 17:00 i 
 

Frederikshavn Golf Klub 
 

med følgende dagsorden. 

 

Tilstede: 

TV- Tore Vedelsdal 

CS – Caroline Skjoldborg – til kl. 19 

TW – Tom Winther 

MD – Mogens Damm 

MLN – Mads Lykke Nielsen 

GS – Georg B. Severinsen 

KR – Kim Reese 

Samt klubsekretær: AMM Anne Mette Mørk 

 

   

Tid Punkt 

nr. 

  

      

  1 Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde den 21.april. 2015 
Referatet godkendt 

 

  2 Orientering fra Baneudvalget 
 

a. Der var ikke et tilstrækkeligt bredt ansøgerfelt og ansættelsesudvalget 

anbefaler at stillingen genopslås i august, hvor udbuddet forventes at være 

større. Meget vigtigt at vi får den rigtige person til jobbet. I mellemtiden 

søges en midlertidig ordning til den permanente løsning. I en periode vil der 

kunne ansættes på deltid for sygerefusionen. 

          Klubbens medlemmer orienteres via skrivelse fra GS 

 

b. Hul 6 og 14 er nu tilsluttet vandingscomputeren.  

 

c. Nul-huller projektet: Stativerne er kommet og poserne er lavet, Kåre er ved 

at klare kommunikationen omkring det. Skal kun bruges på fairway!. 

 

d. De Frivilliges Hus er ved at blive sat op. Kommer op når der er frivillige 

klar. I dette hus er man ikke afhængig af at der skal være keepere til stede for 

at lukke op. 

 

e. GS laver en forklaring til grenkeepernes færden på banen, således at færrest 



muligt generes og således at der er en forståelse for hvad der sker., når 

greenkeeperne arbejder.  

 

f. GS kontakter pro' en for at diskutere klipningstidspunkt af driving-range 

 

g. Teestedsmarkeringerne flyttes af anonyme spillere. Det pointeres at det ikke 

er tilladt at ændre på bredden af teestederne. Der kan blive tale om 

bortvisning ved overtrædelse. Ideen er undgå bare pletter. GS orienterer om 

dette i sin skrivelse til medlemmerne, 

 

h. Hans Villadsen stopper pr. 1.9 i baneudvalget. 

 

  3 Orientering fra Anne Mette herunder: 

 Start-på-golf – 3. hold 

AMM orienterede om at det 3. hold startes op d. 10. Juni 

Der orienteres om det via hjemmeside osv. 

Begynderudvalgets indsats er meget værdifuld. 

 Driving-rangen : Reparation af døre og sponsorreklame 

Dørene er lovet ordnet, men opgaven er endnu ikke løst, det kommer. Måske god 

ide med beskyttende film nederst på ruderne. Bestyrelsen indforstået. 

 

Rabatten på Bækvej, måske også på Oddervej,  vil blive udbedret efter aftale med 

kommunen.  

  4 Orientering fra Kasserer herunder: 

 Balance pr. 30. april. 2015 (Bilag sendt ud af Tom) 

De budgetproblemer der evt. måtte være har at gøre med periodiseringer. Budgettet 

hænger sammen. Nyt energiprojekt er flyttet over i balancen. 

Positiv afvigelse små 50.000 kr., især pga. kontingentindtægter 

Fortsat grund til forsigtighed med udgifterne. 

Der mangler stadig kontingentindtægter fra folk, hvortil der er blevet sendt rykkere. 

 Medlemsstatistik pr. 22.maj – bilag nr. 1 

Ligger lidt under budgettet, men Start på golf forventes at rette op det. TW 

kigger nærmere på medlemsstatistikken til næste gang. 

 Greenfeestatistik pr. 22.maj – bilag nr. 2 

Indtægtsmæssigt er vi på budgettet ult. april 



 

PS:  

Vigtigt at det i forbindelse med bestyrelsesbeslutningerne præciseres hvilken konto 

projekterne betales af og om der evt. er følgeudgifter. 

 

   

  5 Status og fremdrift på diverse projekter - TV: 

 P-plads 

Der savnes en pris på udjævning og færdiggørelse. Den er på vej fra en entreprenør. 

Hvis der er tale om småbeløb færdiggøres projekt i samråd med kassereren, ellers 

tages det op næste gang på bestyrelsesmødet. 

 El-bilparkering 

Der er følgeudgifter til det tag vi får, men golfbilerne skal sikres bedst muligt. Det er 

en god ide med en tegning der sikrer den arkitektoniske sammenhæng med resten af 

maskinhuset. 

Det videre forløb aftales med kassereren af hensyn til økonomien.. 

 Bag-skabe 

Lerbæk-konsortiet har godkendt placering af bag-skabene og kommunen har 

foreløbig sagt god for det, men der skal være nabohøring. Det ser positivt ud. Der 

foreligger en tegning over et større helhedsprojekt, men projektet kan også løses i 

etaper. ML kommer med konkret økonomisk overslag næste gang. 

 Maling af maskinhus 

Ikke færdigt. På frivillig-listen. 

Der sker fremskridt. 

 Puttinggreen 

Der kommer snart huller. 

 

Vedr. Kørevej til klubhuset. 

Det henstilles at vejen bruges mindst muligt og kun i undtagelsestilfælde 

Desuden er der et ønske om menukort fra bistroen, fysik i bistroen og på 

hjemmesiden 

Formanden drøfter dette med Christina. 

 

  6 Golfbox – bookninger: 



 Handlemuligheder, når banen er fuldt booket- og der er mange to-bolde 

iblandt. CS – Bilag nr. 3. 

CS gav via eksempel dokumentation på at banen kan være optaget af mange tobolde 

og derved blokere for evt. greenfeespillere, Hvad kan vi gøre? 

Sekretariatet kan ”pakke” spillerne sammen men i praksis er det svært.  

Et problem i Golfbox at man ikke kan kræve tvunget bekræftelse. 

Beslutning: 

A. Sekretariatet kan pakke boldene 

B. Spillere må acceptere at der kan komme greenfeespillere, som man må tage 

venligt imod. 

C. Uacceptabelt hvis der skrives ekstra navne på for at sikre 2 eller 3 bolde og at 

disse så ikke møder op. 

  7 Golfspilleren i Centrum – MD 
 

MD orienterede om status på projektet og foreløbige erfaringer. Foreløbig ca. 100 

greenfeegæst- tilbagemeldinger, men ingen fra nordmænd og svenskere. Der 

afholdes møde med DGU rådgiver Kim Uldahl d. 8. Juni kl. 13. 

Konkrete udsagn drøftedes og procedure for reaktion blev fastlagt. 

      

 8 Eventuelt 

TV  Aftale med Philip gøres nu færdig 

Sponsorarrangement med Nordjyske Bank, bestyrelsen inviteret. 

      

    Referat ved 

Mogens Damm 

Sekretær 

      

      

      

      

 

 

 

 

På gensyn den 26. maj 2015. 

 

Hilsen Tore. 



 


