
REFERAT 
Frederikshavn Golf Klub 

i henhold til aftale indkaldes hermed til bestyrelsesmøde 

Tirsdag d. 16. juni 2015 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 AFBUD 

GS – Georg B. Severinsen 

KR – Kim Reese  AFBUD 

Samt klubsekretær: AMM Anne Mette Mørk 

 

   

Tid Punkt 

nr. 

  

  1 Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde den 26.maj. 2015 
 

Referatet godkendt 

  2 Orientering fra Baneudvalget herunder: 
 

Der har været afholdt møde med greenkeeperne. Der er fundet en afløser til 

udgangen af oktober, Brian Bay Olesen, der har stort kendskab til jobbet. 

 

Roughens højde er iflg. forskrifterne. 

 

Projekt Nul-Huller går i gang nu onsdag d. 17.06.2015 

 

Problem med at gøre greens ensartede, det betyder at der skal proppes efter 

sæsonafslutning. 

 

Vedr. Afløb fra hul 9: kunne der findes et antal tusinde kroner kunne en entreprenør 

forbedre forholdene betragteligt. Der skal arbejdes med bedre aftræk. 

 

Der uddannes frivillige "frømænd", der vil så på konkrete huller. 

 

Der opstår undertiden situationer hvor grenkeepernes arbejde anfægtes af spillere fra 

klubben. I sådanne tilfælde skal spillerne i stedet kontakte baneudvalgsformanden 

eller bestyrelsen. 



 Tilbud på P-plads -bilag nr. 1 

Der er kommet tilbud på færdiggørelse af p-pladsen. Hvis pengene kan findes er det 

OK! Men umiddelbart er der ikke dækning på budgettet og så må projektet 

udskydes. 

Kasserer og baneudvalgsformand undersøger nøje det præcise timeforbrug vedr. 

banedriften og sammenhængen med budgettet til næste gang 

 Ansøgning om fondsmidler til vaskeplads –bilag nr. 2 

Der er udarbejdet projektbeskrivelse vedr. vaskeplads. Der udarbejdes nu en konkret 

ansøgning til diverse fonde.  

 

 Klippedag på Driving Range 

Sagen drøftet. Genoptages på næste møde. 

 Brug af par 3 banen/Elite 

Forbuddet mod indspil på par 3 banen ophæves som prøveordning. I stedet skal man 

tage hensyn til banen og lukke spillere igennem der er i gang med en runde. 

Annonceres på hjemmesiden. 

 

  3 Orientering fra Anne Mette herunder: 

 Tilbud om virksomhedspraktik 

Henvendelse fra kommunen om anbringelse af en person i virksomhedspraktik i 

sekretariatet, særligt til receptionsarbejde. 

Sagen undersøges nærmere, umiddelbart er det en god ide.Bestyrelsen positiv. 

 

  4 Orientering fra Kasserer herunder: 

 Balance pr. 31. maj. 2015 (Bilag sendt ud af Tom) 

Behov for nærmere gennemgang af banedriften med spec. fokus  på periodiseringer. 

Indtægtssiden ser fornuftig ud, men udgiftsposterne skal nærmere checkes. 

 Medlemsstatistik 

Blot til orientering. Ser fint ud. 

 

 Greenfeestatistik 



Bestyrelsen ønsker måned for måned at kunne se tydeligere hvor mange gæster vi 

har haft i forhold til sidste år. Fremover får bestyrelsen en simplere af statitsikken, 

en udgave der giver bedre overblik. Vi er lidt bagud med antallet af gæster i maj og 

sandsynligvis også juni. Vejret en medvirkende faktor. 

Der arbejdes med nye ideer til markedsføring af banen. Positiv artikel om banen på  

Golf.dk 

  5 Samarbejde med Nordjyske Golfklubber (forslag om yderligere 

kontingentsamarbejde) 
 

Henvendelse fra Brønderslev golfklub om at en række klubber går sammen om et 

initiativ om at spille gratis hos hinanden mod en fast pris oven i kontingentet. 

Bestyrelsen sætter pris på initiativet, men ønsker SNG ordningen fastholdt som en 

god ordning for medlemmerne. Er en væsentlig indtægtskilde for klubben. 

 

  6 Samarbejde med SunCharter – bilag nr. 3 

Bestyrelsen ønsker ikke at indgå i dette samarbejde 

Formanden svarer firmaet. 

 

  7 Golfspilleren i Centrum - MD 
 

Kim Uldahl fra DGU tilbød på et samarbejdsmøde for nyligt at fremlægge resultater 

af årets undersøgelser på et medlemsmøde i efteråret. MD anbefalede at vi tog mod 

tilbuddet. Bestyrelsen bakkede op. AMM aftaler nærmere med Kim Uldahl. Det er 

vigtigt at alle orienteres og gerne af en neutral person om resultaterne. 

Mødet med Uldahl viste i øvrigt endnu flere muligheder for at få data ud af 

systemet, for eksempel lister over frivillige og mulige sponsorer. 

Punktet skal på dagsorden til hvert møde 

 

      

  8 Eventuelt 

    Intet  

    

 

 

Referat ved  

Mogens Damm, 

sekretær 

 

 

 


