
 

 

 
Bestyrelsesmøde i 

Frederikssund Golfklub 
13. februar 2017 

 
Referat fra bestyrelsesmøde 
Mandag, den 13. februar 2017, kl. 17.30 
Deltagere    
 Michael Tøgersen (MT) 
 John Gothjelpsen  (JG)   
 Ole Stids-Jønsby (OSJ) 
 Leif Schunck (LS)  
 Henrik Helt (HH)  
 Peter Basse (PB) Afbud 
 Peter Kirketerp (PK)  
 Jeanne Neumann (JN)   
 Inger M.  Stubbergaard (IS)  
 Jørgen Bundgaard  (JPB) 
Inviterede Dorte Lodahl Krusaa (DLK) Dansk Revision 
 
Dagsorden    

 
1. Dansk Revision, Dorte Lodahl Krusaa   

Regnskabet blev gennemgået i hovedpunkterne, da det var udsendt til bestyrelsen i forvejen. 
Der var en kort drøftelse om klubbens ændring af afskrivningsdelen, men (DLK) fandt ændringen 
hensigtsmæssig, da det var i overensstemmelse med den nye regnskabslovgivning for området.   
Der var enkelte mindre punkter, som blev drøftet. 
Regnskabet er forsynet med en blank revisor erklæring. 
Resultatet for året er en smule bedre end budgetteret. 
Formanden takkede Dorte for fremmødet og briefingen.   

     
2. Generalforsamling 

Beslutning om indstillinger 
Ud fra diverse input indstiller bestyrelsen Peter Basse som kandidat til posten som Næstformand, Inger 
Margrete Stubbergaard til posten som bestyrelsesmedlem for en periode på 2 år, Jeanne Neumann til posten 
som bestyrelsesmedlem for en periode for 1 år. Desuden indstiller bestyrelsen Inger Margrete Stubbergaard 
og Jeanne Neumann som suppleant, såfremt de ikke bliver valgt til bestyrelsen, og i øvrigt indstilles Niels 
Erlandsen, Jørren Kjær og Christian Hammerkvist som suppleant. 
 
Eventuelle vedtægtsændringer, §8 ”honorær Sekretær” fjernes 
Punktet om Honorær sekretær fjernes, da det ikke anvendes mere. 
 
Punkter fra medlemmer til generalforsamlingen 
Erik Fredborgs skrivelse med et ønske om redegørelse for investering i bunkers og simulator projekterne blev 
drøftet ud fra det svar, (JB) havde konciperet. (Svarene på Simulatordelen blev senere justeret med input fra 
(OSJ)) 
Der blev truffet beslutning om at sende svaret til Erik og at medtage svaret i Generalforsamlingsbladet. 
Herudover skal der informeres om emnet i et nyhedsbrev. 
Det er relevante områder, og der har været en konstruktiv dialog med Erik Fredborg om emnerne. 



 

 

 
Hvem tager hvad på dagen 
Hjælp til opstilling og bemanding af bordene til registrering af medlemmerne varetages af (HH), (JG), (IMS) og 
(JN). Klargøring af lokale varetager (JB). Der er aftalt et formøde inden Generalforsamlingen med Drisdahl, 
dirigent, og bestyrelsen. 
 

3. Orientering fra formand og udvalg  
 
Formand & udvalg 

a. Formand 
For at skaffe plads til en Simulator, er der en omrokering af bagskabe i gang. 
Overskydende skabe forsøges solgt, men indkomne tilbud er ikke helt på det ønskede niveau endnu. 
Efterfølgende er 9 skabe solgt til Kokkedal. Resten beholder vi formentlig til evt. senere brug, da buddet i 
forhold til genkøbsprisen er alt for lav. 
 
Der findes en app med banen, som kan downloades gratis. INCO course guide hedder den. 
 
(MT) udtrykte tilfredshed med den nye hjemmeside, som er meget mere brugervenlig end den gamle.  
Blog kommer ind i stedet for Debatforum. Simplere og hurtigere. 
 
8.  April er der åbningsturnering med flaghejsning. 
 
30. juni er der Golfens dag, som er en vigtig dag for klubben. Vi har ikke midler til avisannoncering. 
Der var forslag om, at lave en Åbent hus dag lørdagen før for at komme andre klubber i forkøbet, da nogle 
klubber vælger altid at lave den store golfens dag, inden DGU og alle andre gør det. Dette drøftes i 
Hverveudvalget. 
 
11. juni er der Bestyrelsesturnering, hvor så mange som muligt bør komme. 
 
Ved DGU årsmøde deltager (MT) og (JB) 
 
22. marts er der udvalgsmøde om aftenen. 
 

b. Udvalg 
- Baneudvalg 

Der har været en lille afskedsfrokost med Karl. 
Greenkeeperne er i gang med at lave en plejeplan for 2017. Denne offentliggøres i det første 
klubblad. Der arbejdes på ansættelse af 2 sommermænd, som starter medio marts og primo 
april. Vi forventer iflg. aftale med greenkeeperne at skulle bruge to mand.  
 
Hul 16 bunkers er nu færdig bygget, og rullegræs pålægges, så snart der er vækst i græsset.  
Der fortsættes på hul 13, når vejret tillader det. 

 
- Bygningsudvalg 

(HH): Frokoststuen hos greenkeeperne er vasket og ordnet. Man bør overveje at gå ind 
gennem kælderen med arbejdsfodtøjet på, da gulvet i indgangen tager skade. Karls kontor 
tager man fat på som det næste. Restauranten skal også have en omgang. Der lånes stillads i 
byen. 
I det kommende Simulatorrum er skabsflytningen på plads. Der var en kort drøftelse mellem 
(HH) og (JB) om detaljerne. Materialer skal bestilles(HH) 

 
- Frivillighedsudvalg 

(IMS): Borde/bænke på banen er færdige, renset og malet samt kørt på plads. Der er afgrenet 
et par meter højt på de store træer mellem hul 17 og parkeringspladsen. Blevet meget 
pænere at se på end før. 
Det skal besluttes, om der skal en eller anden form for afskærmning op, for ikke at forvildede 
udslag fra hul 17 skal ramme parkerede biler. 



 

 

(IMS) var meget tilfreds med samarbejdet med greenkeeperne i forbindelse med lån af 
værktøj m.v. 
Der skal lejes en Flis klipper, så alt det afskårne både i denne forbindelse og andre steder kan 
laves til flis. Det koster 800 kr. pr. dag at leje en. Det blev accepteret. 
De frivillige i kontoret i weekends er nu underlagt frivillighedsudvalget. 
 

- Hverveudvalg 
(LS) henviste til skrivelsen med afslutningen på Fastholdelsesprojektet med 7 ugers 
begynderkursus, som er sendt til bestyrelsen. 
Det ser godt ud, og stemningen blandt de, som skal implementere det, er i top. 
Der skal træffes aftale med træneren, inden det besluttes, hvornår vi starter og hvilke dage 7 
ugers kurset skal køre på. Derefter skal der laves brochurer m.v. (JB)  
Som sådan er arbejdsgruppen færdig med sit arbejde, men der er stadig en del detaljer, som 
skal aftales mellem de implicerede udvalg og sekretariatet. 
Hverveudvalget har hold første møde i 2017. Generelle planer blev drøftet, og man 
fokuserede på golfens dag, den mulige åbent hus dag inden golfens dag og spil-med-dagen i 
august. Referat er udsendt 
Det er aftalt, at Golfens dag overføres til Hverveudvalget med en styringsgruppe, hvor 
Begynderudvalg og måske frivilligheds udvalg er repræsenteret. 
Hverveudvalget tager initiativ i sagen. 

 
- Kommunikationsudvalg 

Hjemmesiden er i gang. Ingen formelle kommentarer fra medlemmerne. (LS) vil gerne have 
gang i medlemsmøder og koordinerer i første omgang med (OSJ) om et aktuelt emne 
 

- Sponsorudvalg 
Vi mangler stadig sponsorer 
 

- Sportsudvalg 

(MT) træningsturen for eliten blev aflyst på grund af manglende tilmelding.  

Der arrangeres en træningslejr i påsken, måske i FGK. 

Truppen er intakt fra sidste år, hvilket er herligt. 

  

- Turneringsudvalg 

1. Halvår er lagt på nettet. 

Tilmelding til åbningsturneringen i næste uge. 

4. Sekretariatet 
- Sponsornet – Medlemshvervning 

(JB) ideen fra Sponsornet med at gennemføre en 14 dages begynderuddannelse er droppet. 
Der arbejdes stadig med etablering af erhvervsnetværket. Der er møde den 27. feb. Vi skal 
helst op på et minimum på 18 for, at det kan hænge sammen økonomisk. 
 

- Bogholderi 
Vores økonomisystem virker godt.  
Der er nogle, som gerne vil have opkrævning månedsvis i stedet for kvartalsvis. Det kan 
arrangeres, dog mod gebyr pga. øget administration. 
Tilbud kommer ud i nyhedsbrev, samtidig med at der orienteres om indførelse af 
betalingsgebyr for alle, der ikke er tilmeldt PBS betaling. 

 
5. Eventuelt 

Trænerne 
Der kommer en ny trænerelev fra sæsonstart, præsentation sker i det første klubblad. Dette betyder, at der 
den kommende sæson vil være i alt 3 trænere tilknyttet klubben.  
 



 

 

Albatros – Frederikssund Kommune 
Der skal gennemføres et møde angående Albatros. Der er kommet flere deltagere til, end der var i den 
oprindelige aftale, så økonomien er ændret. 
(JB) analyserer sagen og økonomien samt lægger op til et forslag. 
 
 
Begynderuddannelse 
(LS) foreslog, at man kunne overveje, at gennemføre begynderuddannelser i et antal weekends (4) for at få fat 
i de potentielle medlemmer, som stadig er arbejdsramte. Generelt følte bestyrelsen, det var en god ide. 
Det skal dog ikke iværksættes nu, hvor så mange andre nye ting på det område sættes i gang. 

 


