
REFERAT 

Frederikshavn Golf Klub 

i henhold til aftale indkaldes hermed til bestyrelsesmøde 

Tirsdag d. 29. 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 AFBUD 

GS – Georg B. Severinsen 

KR – Kim Reese  AFBUD 

Samt klubsekretær: AMM Anne Mette Mørk 

 

med følgende dagsorden. 
 

Punkt 

nr. 
  

1 Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde den 1.sep. 2015 

 

Referatet godkendt. 

2 Orientering fra Baneudvalg 

 - Nyt medlem i baneudvalget, Karl Johansen, indtræder i stedet for Hans 

Villadsen. 

- Vintergreens er ved at blive forberedt. Skal bruges når der er frost.  

- Sommergreens proppes og propperne vil være åbne vinteren over. 

- Der spilles til sommergreens så længe det er muligt. 

- Greenkeeperassistent Henrik er færdig med første del af sin 

greenkeeperuddannelse. 

- Henrik bliver kontaktperson til de frivillige. 

- I forhold til chefgreenkeeperjobbet er der flere interessante ansøgninger, men 

der fortsat tid til ansøgningsfristen udløber 

- P-pladsen er blevet planeret på den ene halvdel. 

3 Orientering fra Anne Mette herunder: 

 Forlængelse af Trines arbejdsprøvningsperiode  

Trine i arbejdsprøvning er blevet tilbudt et halvt års forlængelse. 

Klubben vil gerne tage imod tilbuddet 
 Rabatordning Tee-time/Golfhæftet. 

Næste gang tages en samlet drøftelse af diverse rabatordning på 

baggrund diverse materiale fra Anne Mette 
 Kort orientering fra Markedsføringsudvalg 

Som ovenfor nævnt tages det op næste gang med diverse 

markedsføringstiltag og rabatordninger. 
   



 Orientering kort fra diverse turneringer 

Diverse turneringer har været afholdt under gode forhold og med 

succes og tilslutning. Også Banens turnering har været afholdt og givet 

et mindre overskud. Turneringen forventes gentaget men formen 

drøftes. 

4 Orientering fra Kasserer, herunder: 

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

- Indtægterne er en smule over budgettet, men omkostninger er også lidt 

over budgettet. Specielt vedr. baneudvalgets budget er der nogle 

uforudsete udgifter mht. til materialeanskaffelser som gør at budgettet ikke 

helt holder på nuværende tidspunkt, men der er en klar forventning at årets 

resultat stadig hænger sammen.  

- 2 ansatte stopper pr uge 43  
- Politikken for resten af året er at der kun må bruges hvad der er strengt 

nødvendigt, så budgettet kan holdes. 

 Medlemsstatistik pr. 31.08.2015 

Især Start på Golf ligger under budgettet, men er klart over sidste år. 

Nogle af Start på Golf medlemmerne står dog under andre kategorier, 

fx senior gruppen. Nogle får et almindeligt medlemskab med det 
samme. 

 Green-fee statistik pr. 31.08. 2015 

Gennemsnitsprisen pr. greenfee er faldet en lille smule, mange faktorer 

spiller ind. 

Antal greenfeespillere er indtil august lig med antallet på samme tid 
sidste år. Der blev hentet ind i august. 

5 Golfspilleren i Centrum - MD 

D. 8. oktober foreligger den sidste tredjedel af medlemsundersøgelsen, bliver 

spændende at se det samlede resultat. 22. september var sidste frist for 

medlemmerne til at evaluere. 

Det blev drøftet hvilke konkrete tiltag der blev udført på baggrund af 

undersøgelsen og der blev givet eksempler. 

Generelt er det et fint materiale, også for den nye greenkeeper. 

Det må dog også nævnes at der blandt modtagerne af sådanne undersøgelse 

kan opstå en vis mæthed med mange evalueringer. 

Der arbejdes stadig med et medlemsarrangement i februar med Kim Uldahl. 

Redegørelsen taget til efterretning  

6 Henvendelse fra Viborg GK 
Viborg Golfklub ønsker at etablere et greenfee samarbejde med FGK hvorefter 

spillere fra begge klubber spiller til halv pris hos hinanden.  

Bestyrelsen bakker op om dette initiativ. 

Formanden bekræfter aftalen med Viborg. 
Aftalen træder i kraft med øjeblikkelig virkning. 
Klubbens medlemmer orienteres via en mail. 
MD udarbejder denne orientering til medlemmerne i samarbejde med AMM 

7 Eventuelt 



Husudvalget har ansat en ny person til rengøring. 

   
 

Referat, 

Mogens Damm 

Sekretær. 


