
REFERAT 
Frederikshavn Golf Klub 

i henhold til aftale indkaldes hermed til bestyrelsesmøde 
Tirsdag d. 1. september 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 

KR – Kim Reese   
Samt klubsekretær: AMM Anne Mette Mørk 
 

med følgende dagsorden. 
 
   

Tid Punkt 

nr. 
  

      

  1 Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde den 16.juni. 2015 
Godkendt 

  2 Orientering fra Baneudvalget 

Banen får meget ros nu, projekt Nul Huller roses, der er bestilt opremsning af 

bækken, bunkers er fyldt op, vintergreens forberedt. 

Træer beskæres, hvor de har bredt sig uhensigtsmæssigt. 

Rød teesteder på hul 7 og 8 skal repareres, de er skæve og ujævne 

De ansatte Tage og Brian stopper med udgangen af oktober. 

Stor indsats af de frivillige, bl,a, træfældning på hul 3. 

De frivilliges hus er færdigt. Kan bruges udenfor de normale tidspunkter. 

Det undersøges om der kan skaffes sponsor til færdiggørelse af P-Pladsen. 

Økonomien gennemgået ganske detaljeret. Baneudvalgets budget forventes at 

hænge sammen på årsbasis. 

Hans Villadsen er stoppet pr. 01.09.2015. Baneudvalget markerer det. 

Chefgreenkeeperstillingen genopslås, datoen for annoncens offentliggørelse 

fremrykkes, så den opslås snarest. Tiltrædelse pr. 1. februar 2016. 

Ros til baneudvalget for initiativet med rettidig forberedelse af vinter teesteder. 

Banens Turnering drøftet. Foreløbig 11 hold. GS tager fat i sagen. 

  3 Orientering fra Anne Mette herunder: 



 Forsikringer 

Spørgsmål om forsikring af vandingsanlæg og kriminalitet drøftet. Der tegnes ikke 
yderligere forsikringer lige nu. 

 Virksomhedspraktikant – Trine Lykke Nielsen

Gode erfaringer med hendes engagement i klubbens drift. 

 SGN- Regionsgolfhold

Sagen tages op næste gang. 

 Forslag om personaleseminar

Der ønskes personalemøde afholdt ude af huset, evt. i november. Bestyrelsen 

bakker op om dette. 

  4 Orientering fra Kasserer herunder: 

 Balance pr. 31. juli. 2015 (Bilag sendt ud af TW)

Totalt set, på nuværende tidspunkt, er vi ca. 100.000 kr efter budgettet. 
Færre greenfeespillere indtil 31/07, men 688 greenfeespillere i august, flere end 

sidste år retter noget op på det. 

Gennemsnitsprisen pr. greenfeespiller er faldet ca 12 kr 

Indtægtssiden er ok, men Banedriften ser umiddelbart ud til at være over budgettet, 

men det kommer i balance inden årets udgang ifgl. GS 

Ingen skjulte overraskelser mht til kontingentrestancer 

Vurderingen er at regnskabet kommer til at holde. 

TW, GS og Carol Ann ser specifikt på hvordan arbejdsregistrering skal foregå 

fremover. 

 Medlemsstatistik pr. 31.07

Se bilag. Lidt bagud i forhold til et ambitiøst budget. Dog en stigning i forhold til 

sidste år. Fra 935 til 952 medlemmer pr. 31.07.2015 

 Greenfee-statistik pr. 31.07

August positiv, så samlet nogenlunde balance 
 

  5 Vedligehold og drift af Bistro - TV 
Punktet behandlet og der indgås aftale med Christina om evt. investeringer i 

køkkenet (TV). 

  6 Holdning til træfældning foran klubhus - TV 
I tilfælde af ønske om træfældning kontakter bestyrelsen konsortiet men 



umiddelbart er der intet  ønske om fældning. 

  7 Vedligeholdelse af veje (fra Lerbæk og maskinhus) -TV 
Nødvendig reparation af vejen bestilt.  

  8 Status på P-plads - TV 
Er drøftet under Banedriften. 

  9 Holdning til Greenfee rabatter 2016 - TV 
Der er forslag om særligt markedsføringstiltag i sommerperioden. 

Markedsføringsudvalget kommer med forslag til en særlig 

"Frederikshavnerordning".  

  10 Bagskabe – MLN – Bilag nr. 1 
Forskellige tilbud indhentet på projektet. Overslag indhentet.  
De økonomiske lånemuligheder og etapeopdeling undersøges... 
TV snakker med banken. Der arbejdes videre. 

  11 Golfspilleren i Centrum - MD 
Den seneste medlemsundersøgelse drøftet. Stigende tilfredshed ifgl. 

ambassadørscoren. Næste gang drøftes indhold og tidspunkt for medlemsmødet med 

Kim Uldahl DGU 

  12 Eventuelt 
Intet 

      

 
 

Referat ved 
Mogens Damm 
 


