
REFERAT 
 

Frederikshavn Golf Klub 
i henhold til aftale indkaldes hermed til bestyrelsesmøde 

Tirsdag d. 21. april 2015 kl. 17:00 i 
 

Frederikshavn Golf Klub 
 

med følgende dagsorden. 
 

 

Tilstede: 
TV- Tore Vedelsdal 
CS – Caroline Skjoldborg AFBUD 

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 31. marts. 2015 
 
Referatet godkendt 

  2 Orientering fra Baneudvalget 
Greenkeeperstillingen: 
Hidtil 5 ansøgere til stillingen, heraf et par interessante 
Hjørnet ved hul 18 ryddet, snart færdigt 
Vandingsanlæg forberedes på hul 6 og 14 til etablering i uge 18 
Tromlen er på vej tilbage efter reparation. 
Teesteder tromles og prikkes 
Temperaturen er omkring 7 grader på visse huller, men ved 8 grader kan der 

snart handicapreguleres. 
Den nye putting-green bliver klippet og gjort tilgængelig så snart det kan lade 

sig gøre 
Ønske om reduktion af trafikken forbi maskinhuset til klubhuset. 
Næste gang drøftes hvilke præcise regler der skal gælde. Punktet tages op på 

næste møde. 
"Nul-huller"- projektet er på trapperne. Der mangler dog endnu enkelte detaljer 

med hensyn til finansiering og færdiggørelse. 



 

  3 Orientering fra Anne Mette herunder: 

 Start-på-golf -/ Begynderudvalg 

 

Start-på-golf udvalget nedlægges og sammenlægges med Begynderudvalget. 

CS indtræder i Begynderudvalget og løser ad-hoc opgaver i udvalget. CS bliver 

bestyrelsens kontaktperson i udvalget.  
KR bliver bestyrelsens kontaktperson i eliteudvalget  
Disse ændringer rettes i Bestemmelser og retningslinjer af MD 
 

 Golfens Dag 

Omfattede bl.a. at man kunne tage en gæst med på banen og deltage i 

informationsmøde. Arrangementet havde et positivt forløb. 
33 deltog, hvilket er meget tilfredsstillende 
Fremover kan der lukkes et par tider ekstra efter de nye spillere, 

 Indretning af forgang – bilag nr. 1

Det fremviste forslag om nyindretning blev godkendt. Vil blandt andet skabe 

mere plads til proshoppen og give turneringsudvalget bedre plads til at arbejde 

ved turneringer 

 Nyt underpunkt. Forsikringsrapport fra vores rådgiver udleveret til 

gennemlæsning. Behandles næste gang. 

 AMM..  Havde brug for ferie-fridage  d. 1, 4,og  9. maj. Der er sørget for at 

Carol Ann er til stede de pågældende dage. Sommerferien er der også sørget 

for  bemanding af sekretariatet. 

  

  4 Orientering fra Kasserer herunder: 

 Balance pr. 31. marts. 2015 (Bilag sendt ud af Tom)
 Overskridelserne på Banedriften skyldes periodiseringer. Vil rette sig op. 

Fordelingen på perioder gør det svært at overskue det sande billede.
 GS ønsker en procentmæssig oversigt over forbrug. TW vil se på det.
 Kontingentrestancerne er nu nede på 180.000 nu, i dag allerede 152.000 

kr, så det går hurtigt den rette vej.
 Klubhus energiprojekt: KR sender oversigt til bestyrelsen over projektet
 Medlemsstatistik pr. 20. april – bilag nr. 2
 Per dags dato er der oprettet 41 nye numre (medlemmer), ligesom 4-5 

gamle numre er blevet genoprettet. der er bl. Kommet flere nye 

medlemmer som før har spillet golf. Tallene er foreløbige, men det 
tegner pænt.

 



TWs orientering taget til efterretning 

    SPISNING kl. 18:00 

  5 Status og fremdrift på diverse projekter - TV: 

 

TV ønskede en status over diverse projekter, så vi generelt blev bedre til at 

færdiggøre det vi satte i gang. Et problem er blandt andet at vi er meget 

afhængig af frivilligt arbejde, som gør at der må udvises en vis tålmodighed. 

 P-plads.

Projektet færdiggøres så hurtigt som den relevante arbejdskraft er til rådighed. 

 El-bilparkering

Der sættes tag op ved maskinhuset af Dansk Carport Design. GS vil rykke for 

sagen. AMM rykkes jævnligt for en løsning. 

 Bagskabe

Man har ventet på folk fra kommunen for at kunne gå videre med projektet. 

Punktet behandles på et snarligt PMU møde. Så snart svar foreligger, 

iværksættes projektet. Der er indhentet tilbud på skabe og containere 

 Maling af maskinhus

Huset næsten færdigmalet. Frivillige har udført arbejdet. 

 Rangeglas og døre

Udskiftning af vinduesglas  er sat i værk og gennemført.  
Døre koster ca. 6000 + moms at reparere. Projektet iværksættes, da disse døre er 
svære at håndtere som det er. 

 

 Puttinggreen

Er behandlet tidligere på dagsorden 
 

  6. Om-rating af bane - TV 
Handicapudvalget ønsker at få banen omrated fordi banen ifølge mange 

gæstespillere synes for svær til de antal slag man får. 
Elitespillere spiller oftest slagspil, så for dem betyder det ikke så meget. 
Bestyrelsen ønsker at følge udviklingen på Golfspilleren i Centrum inden der 

evt. skrides til handling. 
 

 

 

  7 Golfspilleren i Centrum – MD 



 
Evalueringen er nu startet og de første resultater begynder at vise sig. Vi skal 

dog lidt længere ind i projektet før der er et solidt nok materiale til 

konklusioner. Snart går medlemsdelen i gang. MD sørger for at der orienteres 

om dette på hjemmesiden.  

Proshoppen, Administrationen, Bistroen og Chefgreenkeeperen gives adgang. 

Der afholdes møde med Uldahl fra DGU i maj. MD og KR deltager sammen med 

AMM og evt. andre. 

Proceduren ved kritik blev drøftet og aftalt. 

  8 FGK og sociale medier - ML 
Ser gratis mulighed for markedsføring på fx Facebook. Klubben har en 

Facebook- side som vi kan udnytte bedre. 
Det drøftedes hvilke fordele og ulemper der var ved denne strategi. 
Forslag om brug sendes til markedsføringsudvalget. 

MLN taler med Kåre. 

 

  9 
 

Eventuelt 
MLN spørger til Philips kontrakt. TV i gang med sagen. 

 

     Mødet sluttet kl. 20,00 

 
 
Referat v/ Mogens Damm, 
Sekretær. 

 
 


