
Referat af bestyrelsesmøde i Frederikshavn Golf Klub 31.03.2015 
 
Tilstede alle: 
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 
 
Pkt 1 
Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde den 04. feb. 
2015, samt underskrift af referat fra Generalforsamling 2015 
Referaterne godkendt. 
 
Pkt. 2 
Orientering fra Baneudvalget 
...se pkt 6 
 
Pkt. 3 
Orientering fra Anne Mette herunder 

 Ad 1. Faste bestemmelser - gennemgang – Bilag nr. 1 
Rettelser til Bestemmelser og Retningslinier: de opdateringer og 
småændringer der laves foretages af MD og de opdaterede bestemmelser 
lægges ud på bestyrelsens side på hjemmesiden. 
Start på Golf og Begynderudvalg mødes og finder ud af om der skal være 1 
eller 2 udvalg 
Elitekonceptet har fortsat et udvalg med samme deltagere som hidtil. 
2015 Tom Winther valgt for 3 år 
Tore Vedelsdal genvalgt for 3 år 
Suppleanter Ella Fredborg blev1 suppleant, Bodil Vestergaard 2 suppleant. 
Kontaktpersoner på de forskellige udvalg fordelt og revideret 
 

 Ad 2 Mail fra medlem – Bilag nr. 2 
SNG samarbejdet. Henvendelse fra Rene Engen vedrørende problematisk 
praksis omkring Jydedeal ordningen i Brønderslev, blandt andet. 



Rene Engen svares med at SNG har drøftet sagen og at vi fortsat vil følge op 
på den, men at det er et stigende problem men også en realitet med de 
mange rabatordninger. Vi er tvunget til selv at arbejde endnu mere med 
markedsføring i den forbindelse. 
 

 Ad 3 Årligt udvalgsmøde – Bilag nr. (fra 2014) 3 
Møde med klubbens mange udvalg afholdes 11. Maj 2015 kl. 16,00 
AMM indkalder. 
 

 Ad 4 Forslag fra medlem – Bilag nr. 4 
Henrik Røde svares. MD laver udkast og sender til Tore. 
 

 Ad 5 Voucher-DK – Bilag nr. 5 
Bestyrelsen er ikke indstillet på at følge forslaget, bl.a. af hensyn til vores 
medlemskab af SNG 
AMM svarer. 
 

 Ad 6 Bagskabe udvidelsen+garagepladser – plan? 
Placering af bagskabe på P-pladsen har mødt problemer, men der er nu aftalt 
et møde med kommunens folk. KR arbejder fortsat med sagen. 
Mht. yderligere pladser til parkering af golfbiler søges disse etableret under 
halvtag ved maskinhuset for at udvide kapaciteten.  
Benzinbilerne kan rykkes til den nye placering, da de ikke kræver strøm. 
Afgiften fremover skal reguleres efter målere. 
AMM aftaler med de involverede. 
 
Pkt 4 
Orientering fra Kasserer herunder: 
Balancen pr. 28. Febr. 2015 
Kort redegørelse fra TW om status. Selv om der er kontingentrestancer er det 
færre end normalt på nuværende tidspunkt. Banedriften kræver særligt 
fokus. Der er kommet tilskud til energirenoveringen, som udbetales hen ad 
vejen. Ros til AMM for indsatsen omkring sponsoreringer. 
Der undersøges muligheder for sponsoreret TV med golf i cafeteriet. 
I øvrigt ser regnskabet fornuftigt ud, og TWs gennemgang taget til 
efterretning 
 
Budget 2015 
Intet nyt 



CS undersøger hvorfor tilskud fra folkeoplysningsmidlerne er så anderledes i 
Hvide Klit og Sæby golfklubber end hos os. 
TV kontakter FUF desangående 
Orienteringen taget til efterretning 
 
Pkt. 5 
Orientering fra Formanden herunder 

A. Bytning af greenfee-billetter med Kristianssand godkendt.  
Bestyrelsen er interesseret i mest muligt samarbejde med Norge. AMM 

tager kontakten. 

B. Kommunen har besluttet at lejemålet vedr.maskinhuset bliver fritaget 
for ejendomsskat 
 

C. DGU årsmøde. TV deltog og orienterede om særligt interessante indlæg 
, spec.om et indlæg vedr. muligheder for rekruttering blandt de nye 
ældre. Helle Christensen fra Hjørring blev valgt ind i DGUs bestyrelsen. 
 

D. Lokalplan for Tuenvej. Bestyrelsen har ingen kommentarer til den 
foreliggende lokalplan. 
 

Pkt. 6 
Orientering fra baneudvalg, herunder: 

Ansættelse af chefgreenkeeper 

GS orienterer om banens status. Der er vand på nye huller i forhold til 

tidligere, bl.a. hul 12. Generelt mere vand end tidligere. KR og GS undersøger 

hos kommunen hvad der er af ekspertise på området. 

Fint bidrag af frivillig arbejdskraft til opsætning af bænke mv. 
Der savnes grus på p- pladsen. Nødvendigt med mere grus inden pladsen 
færdiggøres med båse. GS undersøger mulighederne for at få dette gjort. 
GS fortæller at de frivilliges hus endeligt er på vej til at blive rejst. 
 
Greenkeeper Kristian Krag har opsagt sin stilling for at blive graver i sin 
hjemby. 
Den nye chefgreenkeeper inddrages i planlægningen af fremtidig  
bemanding, men nødvendigt med mere sæsonarbejde. 
Stillingsopslag vedr. chefgreenkeeper drøftet grundigt og godkendt. 
Baneudvalg og formanden er ansættelsesudvalg.  



Forventet ansættelse pr. 01.08.2015 
 
Pkt.  7 

Forsikringspolitik 

Forsikringsmægler har undersøgt vores forhold på forsikringsområdet. Vi 

siger ja til de ændringer han foreslår, dog ikke umiddelbart forsikringen af 

vandingsanlæggene.  Dette undersøges nærmere. 

Forsikringsmægleren tilknyttes for det næste år. AMM kontakter ham. 

 
Pkt. 8 
Eventuelt 
MLN: driving-range ser ikke for godt ud. Foreslår at glasset for 
neden udskiftes med andet materiale. AMM kontaktes af MLN 
MD orienterede om Golfspilleren i Centrum, som nu startes op pr. 
1. april 
KR tildeles administrative rettigheder og alle i bestyrelsen skal have 
adgang til at se resultaterne. 
 
Næste bestyrelsesmøder 
Tirsdag 21.04.2015   kl. 17,00 
Tirsdag 26.05.2015   kl. 17,00 
Tirsdag 16.06.2015   kl. 17,00 
Tirsdag 25.08.2015   kl. 17.00 
Tirsdag 29.09.2015   kl. 17.00 
Tirsdag 27.10.2015   kl. 17.00 
Tirsdag 24.11.2015   kl. 17.00 
Tirsdag 15.12.2015   kl. 17.00 
 
Referat, 
Mogens Damm, 
Sekretær. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


