
REFERAT 

Frederikshavn Golf Klub 
i henhold til aftale indkaldes hermed til bestyrelsesmøde 

Tirsdag d. 18 oktober 2016 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  

Samt klubsekretær: AMM Anne Mette Mørk 
 

Punkt 
nr. 

 

1 Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde den 20.09.16 
Referat godkendt 

2 Orientering fra Baneudvalget herunder: 

Vinterperioden 

I vinterperioden startes fra hul 1 i ulige og hul 10 i lige uger for at få 
jævn slitage på banen. 

Vejret afgør om det bliver sommer- eller vintergreens.  
Ved vintergreens bliver de på de nuværende foregreens.  
 

Vandstanden på banen 
Der bliver ryddet buske og vertikalskåret, således at der kommer mest 

muligt vand til banen. 
Årsagerne til at der ikke er meget vand er undersøgt og der er flere 

årsager: 
A. Oprensning og rørlægning af bække ( kommunen) 

B. Tør sommer 
C. Byggemodning i Golfparken 

Hvis der skal ryddes vegetation i søerne er det særligt kostbart. Adam 
er ved at undersøge hvad det vil koste med de relevante store maskiner. 

Udgifterne til det samlede rydningsprojekt vil nok skulle strækkes over 
en periode på tre år 



Medlemsmøde 

86 var tilmeldt medlemsmødet om banens udvikling, så det var en god 
model. Stemningen overvejende positiv for de fremlagte ideer. 

Konklusionen er at de indkomne kommentarer medtænkes af 
baneudvalget ved tilrettelæggelsen, og udgifterne afholdes principielt 

inden for budgettet. Der udarbejdes en prioriteret rækkefølge. Når 
denne rækkefølge er udarbejdet, vil den blive offentliggjort.  

Der sigtes mod en slags femårsplan. 
 

Forslag fra medlem om at lave særlige huller i tilmeldingen på 
Golfbox, så der bliver mere plads til greenfeespillere genoptages i 

forbindelse med fastlæggelse af greenfeepolitikken.  

3 Orientering fra Anne Mette, herunder: 

 Annoncer på tryk- generelt? 

Klubben skal så vidt muligt bevæge sig i online-området og ikke 
så meget i de trykte medier. 

 Turisthus Nord – diverse annoncer 

Tilbuddene afvises vedr. trykte medier, jf. ovennævnte 

 Golfbox markedsføringsmodul 2017 
Bestyrelsen er positiv hvis proshop og bistro vil deltage og 

bidrage. 

 ”Golfspilleren i Centrum” – fortsat deltagelse i 2017? 
Opsigelse inden 31.10.16  

Grundig udveksling af synspunkter om fordele og ulemper ved 
evalueringsformen, men konklusionen er at vi fortsætter et år 

endnu. 

 Golfhæftet – fortsættelse i 2017? 
Bestyrelsen ønsker at aftalen med Golfhæftet fortsættes. 

 Øvrige rabataftaler: F.eks. Rabat aftaler m/ diverse 

Hoteller– 20% på greenfee, samt ”Golf på Toppen” 
Golf på Toppen - aftalen blev diskuteret. Næste møde om den 

ordning afventes. Hotelaftalerne fortsætter 

  



 Regionsgolf 

Carol Ann Jensen er ny administrator fremover 

 Betalingsterminal i sekretariatet - nye betalingsmuligheder 
Udsættes og undersøges nærmere 

 Brev fra Banekontroludvalget  
Brev fra udvalget vedr. problemer med den anvendte buggy. 

Denne repareres snarest. Formanden svarer udvalget.  

 Referat fra SGN-mødet i Ørnehøj  
Fremsendt som bilag – blot til orientering  

4 Orientering fra Kasserer herunder: 

Regnskab pr. 30.09.16  

Budgetopfølgning januar - september 2016  

Samlet set viser perioden en fortsættelse af den positive udvikling fra 

tidligere på året.  

Indtægter: Her har vi år til dato realiseret 5.476 tkr. mod et 

budget på 5.430 tkr. Af større afvigelser kan bemærkes, at 
kontingentindtægter er 139 tkr. større end budgetteret.  

Greenfeeindtægterne er 91 tkr. efter budgettet.  
 

Omkostninger:Samlet set er forbrugte omkostninger i alt 194 

tkr. mindre end budgetteret. De største afvigelser relaterer sig til 
banedrift, i alt 143 tkr. mindre end budget og klubudvalg i alt 63 

tkr. mindre end budget.Dog resterer der endnu en del udgifter, 
ligesom der skal bruges penge til bagskabe samt opremsning af 
søer. 

 Medlemsstatistik 
God sammenhæng med budgettet, dog flere på Start til golf.  

 Greenfee 

Der er indhentet lidt af det tabte fra tidligere på året gennem en 
positiv afvigelse i september., men samlet stadig færre indtægter 

end budgetteret. 



 

 

5 
 

 
 

 

Organisering – Jubilæum 
KR har søgt om at klubben kunne afholde DM i 2017. Det var ikke 

muligt, da turneringsplanen  allerede er udarbejdet. Men 2018 er en 
mulighed. Klubben er interesseret i at komme i betragtning for et DM 

arrangement. KR følger op. 

6 Info om opstart på bagroom-projektet 

MLN orienterede om forløbet af projektet. Efter standerstrygning skal 
bagskabene i containerne være ryddet og de implicerede er orienteret. 

Gravearbejdet forventes påbegyndt medio november. 
Der laves en infotavle til medlemmernes orientering om hvad der sker. 

7 Eventuelt 
Intet  

 
 

Referat, 
Mogens Damm 
Sekretær 


