
 

 

 
Bestyrelsesmøde i 

Frederikssund Golfklub 
14. august 2017 

 
Dagsorden til bestyrelsesmøde 
Mandag, den 14. august 2017, kl. 17.30 
Deltagere    
 Michael Tøgersen (MT) 
 Leif Schunck (LS)  
 Henrik Helt (HH) Afbud  
 Peter Basse (PB)  
 Peter Kirketerp (PK)  
 Jeanne Neumann (JN)   
 Inger M.  Stubbergaard (IS)  
 Niels Erlandsen (NE)  
 Christian Hammerkvist (CH) 
 Jørren Kjær (JK)  
 Jørgen Bundgaard  (JPB) 
 
 
Dagsorden      
     

1. Regnskab 1.1 – 31.7,  
JB gennemgik regnskab og revideret budget forecast for resten af året, og på nuværende tidspunkt er 
forventningerne at vi, på trods af det dårlige sommervejr og de deraf manglende greenfee indtægter, lidt 
bedre end budgettet for året. 
Regnskabet følges tæt frem til 31.12 
 

2. Orientering fra formand og udvalg  
Formand & udvalg 

a. Formand 
MT orienterede om træner situationen, hvor Ari er stoppet som træner, og DGA har ansat Patrick 
O´Neill som hjælpetræner for resten af sæsonen. 
Bestyrelsens har, af flere årsager, valgt at opsige samarbejdsaftalen med Dansk Golf Akademi fra 
1.1.2018. Der udsendes et nyhedsbrev til alle medlemmer med orientering om og forventningerne til 
ny træner. Der er nedsat et udvalg til udarbejdelse af et stillingsopslag. 
Der bliver 50 deltagere i Sillebro Cup. Mange tak for opbakningen overfor vores største sponsor. 
Erhvervsnetværket starter op efter sommerferien på fredag d. 18/8 kl. 6.45-8.30 i restauranten. 
Jakob Skovgaard har på vores opfordring indvilget i at overtage kaptajnrollen på 1. holdet efter Tony, 
så han forventes at blive spillende. Det er vi super glade for. 
  

b. Udvalg 
- Baneudvalg 

PB orienterede om den aktuelle status på baneplejen. Banen lider lidt under, at vi gennem 
mere end 2 måneder har været en medarbejder mindre, da det ikke lykkedes at finde en ny før 
til start 1.9, men både greenkeeperne og vi er klar over problemet, og vi glæder os til vores 
nye greenkeeper tiltræder 1. september, så vi igen kan få bragt banen helt i top. 
 
Der lægges sand i bunkeren på hul 16 i uge 33/34, afhængig af vejr og vind. 
 
Der er konstateret tykke rødder i fairway bunkeren på hul 2. Disse skal fjernes, så de ikke er til 
fare for spillerne. 



 

 

 
 
 
 
Der er et ønske om flere river i vores bunkere, og det kigges der på, men hvis flere river 
alligevel placeres i samme ende af bunkeren, fjernes de ekstra river igen. 
 
MT/PB orienterede om idéen om et ændret hulforløb, hvor det nuværende hul 12 bliver hul 1  
(hulforløb 12-13-5-6-7-8-9-10-11) og det nuværende hul 14 bliver hul 10 (hulforløb 14-15-16-
1-2-3-4-17-18). 
Dette giver, blandt meget andet, mulighed for, at vi ved mindre turneringer kan lukke hul 1-9 / 
hul 10-18 og alligevel gøre plads for, at medlemmerne kan spille 18 huller (2x9). Samtidig kan 
vi i tilfælde af større banearbejder lukke 9 huller og stadig blive reguleret. 
Bestyrelsen er som udgangspunkt positiv for denne ændring gældende for næste sæson og 
forventer at tage endelig stilling på næste best.møde. Omlægningen vil formentlig kræve en 
ekstra mindre putting green ved hul 12 (1). Hvis det besluttes, men ikke er den store succes, så 
kan vi let vende tilbage til det gamle i 2019. 
 
Samtidig med et eventuelt ændret hulforløb overvejes det, at vi lige som mange andre klubber 
ændrer teesteder fra farver til længde numre. 
  

- Begynderudvalg 
CH spurgte til mulighden for sand med græs ved udslagsstedet i højre side af drivingrange, 
hvor der slås fra græs, så der kan fyldes sand og frø i løbende. 
CH fortalte, at begynderudvalget orienterer om Klub37, og at de hører stor tilfredshed fra 
dem, der er med.  
Der er igen kommet flere til mandagsmatcherne. 
 

- Bygningsudvalg 
(JB) Vi har nu næsten fået renoveret kælderen efter kloakvandet. Der er lagt fliser på gulvet i 
baderummene, og der er lagt en stribe tæppe på, hvor det var ødelagt. Baderummene og 
væggen i gangarealet er nymalet. Tak til Dietmar. 
 
Vi arbejder p.t. på tilslutning til det offentlige kloaksystem i stedet for vores 
vandbehandlingsanlæg, og JB har møde med Frederikssund Forsyning på mandag den 21. for 
en endelig afklaring. 
 

- Frivillighedsudvalg 
IMS orienterede om plantning af pil ved betonboksene på Fagerkærvej, så det bliver pænere at 
se på. Dette vil ske i løbet af efteråret. Der er en række andre projekter, der ses på, ligesom 
der hele tiden arbejdes på diverse ting. 

 
- Hverveudvalg 

LS orienterede om ”Spil Med Dagen”, søndag den 20. august, hvor vi håber, at vores 
medlemmer vil invitere gæster med i klubben. 
 

- Juniorudvalg  
NE orienterede om den afholdte sommercamp, der var en stor succes, og specielt besøget af 
elite spillerne, som de unge mennesker så meget op til. 
I den forgangne weekend afholdtes en stor turnering på Nordbanen for juniorerne. 
Nogle af juniorerne var ovre og se elitespillerne slå ud i weekendens 1. divisionskamp og er 
noget imponeret, når bolden sendes ud i ”Cyberspace”. 
 
Der kommer over 100 unge (10 kl. og gymnasieelever) på besøg i klubben i løbet af de næste 
par måneder. 
 

- Kommunikationsudvalg 
Overvejelser om medlemsmøde om det nye hulforløb. 
 

- Regeludvalg 



 

 

Ønske om regelspørgsmål i klubblad, så man bl.a. kan tale om reglerne for at lukke igennem. 
Det er ikke alle, der er bevidste om, at en hurtigere bagfra kommende bold skal lukkes 
igennem uanset, omn der er hul foran. 
Der kom et forslag om lokalregel for hul 17/18, så man må slå en provisorisk bold, såfremt det 
ikke umiddelbart kan ses, om bolden er i hazarden, så der spares tid på at skulle gå tilbage og 
slå en ny bold. Der var lidt delte meninger om dette. 

 
- Sponsorudvalg 

Vi søger 3 sponsorer, der hver vil sponsere hver kr. 15.000 til boldautomat og nye bolde. 

Sponsorerne får fast reklame på boldautomaten og navn på øvebolde i 3 år. 

 

- Sportsudvalg  

Efter afslutningen på sæsonens holdspil, er førsteholdet rykket fra 1. til 2. division, 2. holdet 

bliver i 4. division, og kvalifikationsholdet fortsætter i kvalifikationsrækken. Måske ændres 

kvalifikationsrækken til et seniorhold. Under alle omstændigheder skal vi se på, om vi kan 

opretholde et 3. hold, som flere gange har haft svært ved at stille hold.  

  

- Turneringsudvalg 

Der blev talt om, at man måske skulle se på fornyelser på klubbens turneringer, med andre 
spilleformer. Eventuelt en hulspilsturnering over en weekend med 3 x 6 huller. Kirkwterp tager 
det op på turneringsudvalgsmøde, men måske handler den til tider manglende interesse om, 
at fritidsudbuddet generelt i samfundet er stigende, så det kan være svært at skabe interesse, 
så det er desværre ofte de samme, der deltager i turneringerne. 
   

3. Sekretariatet 
 Vi søger stadig efter en hjælp til sekretariatet hver torsdag. 
  

4. Eventuelt 

 
 

 


