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// BESTYRELSENS ÅRSBERETNING 

 

Frederikssund Golfklub 

Generalforsamling 2018 

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling 

Tirsdag den 13. marts 2018, kl. 19.00 i Restaurant Egelunden 

Tilmelding på Golfbox (turnering) eller til sekretariatet 

Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år, herunder beretning fra diverse udvalg. 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år 

5. Fastlæggelse af medlemskontingent samt kurs på andel 

6. Forslag fra bestyrelsen 

7. Forslag fra medlemmer 

8. Valg af formand 

      På valg er: 

         Michael Tøgersen, der erklærer sig villig til genvalg 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

      På valg er: 

         Henrik Helt, der ikke ønsker genvalg 

         Leif Schunck 

         Jeanne Neumann 

  Valg af suppleanter 

      På valg er: 

         Niels Erlandsen  

         Jørren Kjær 

         Christian Hammerkvist, der ikke ønsker genvalg 

10. Valg af revisor 

11. Eventuelt 

 

I henhold til vedtægternes 13 skal det reviderede regnskab og budget publiceres senest 10 dage før gene-

ralforsamlingen, dette er sket på klubbens hjemmeside og ved udsendelse af nyhedsbrev til alle medlem-

mer med korrekt registreret email adresse. 

Det komplette regnskab indeholdende driftsregnskab, status, noter, revisorerklæringer samt revisionspro-

tekollater er fremlagt til gennemsyn i klubbens sekretariat. 

 

GENERALFORSAMLING 2018 
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// ÅRSBERETNING, FORMANDEN 

Igen i år har vi holdt et månedligt bestyrelsesmøde 
samt et månedligt økonomiudvalgsmøde. Der afholdes 
mange møder i udvalgene mm., og netop disse 2 ud-
valg behandler forhold for klubben på generelt niveau.  

På bestyrelsesmøderne orienteres om relevante for-
hold fra økonomiudvalgsmøderne, hvorfor der kun 
skrives et samlet referat, som kan læses på hjemmesi-
den under ”Organisation/Bestyrelse/Referater”.  

De fleste udvalg er efterhånden disciplineret i forhold 
til at informere vore medlemmer om aktiviteterne i 
udvalgene.  

Det er vigtigt, at alle formændene sikrer, at en fra ud-
valget udfærdiger referat, så vore medlemmer kan 
følge med. Det sender et godt signal om god aktivitet 
og ledelse i udvalgene. En stor tak skal lyde til de man-
ge engagerede udvalgsmedlemmer for de mange akti-
viteter, der udspringer her fra. Det er uvurderligt for 
FGK. Udvalgene har hver især bidraget til beretningen 
på de følgende sider. 

Sidste års generalforsamling blev afholdt d. 14. marts 
og blev styret af vores medlem, advokat Drisdal, som 
vi på utrolig tragisk vis mistede medio 2017. Æret være 
Drisdals minde. 

Ændringer i bestyrelsen ifm. generalforsamlingen ske-
te i form af, at Peter Basse blev næstformand, Inger 
Margrethe Stubbergaard og Jeanne Neumann gik fra 
suppleanter til bestyrelsesmedlemmer i hhv. 2 og 1 år. 
Niels Erlandsen, Jørren Kjær og Christian Hammerkvist 
blev valgt som suppleanter.  
John Gothjelpsen gik af som bl.a. næst- og baneud-
valgsformand efter en mangeårig og meget stor ind-
sats. Tusinde tak til John, som heldigvis er fortsat som 
menigt medlem.  
Også en stor tak til Ole Stids-Jønsby, som ligeledes for-
lod bestyrelsen, for en stor indsats i diverse udvalg 
mm. Ole er også fortsat som almindeligt medlem. 

Som tidligere vil vi også i år afholde et møde efter ge-
neralforsamlingen for alle udvalgsformænd og andre 
nøglepersoner som eksempelvis Carina samt formænd 
for Klubberne i Klubben (KiK) for at præsentere os og 
vores område for hinanden med det formål at sikre, at 
vi alle har ansigt på hinanden og indsigt i hinandens 
områder.  

Mødet bliver onsdag d. 14. marts. Også en stor tak til 
KiK´erne for deres utrættelige og utrolig vigtige arbej-
de for FGK. 

Vi har i 2017 haft en nettoafgang af medlemmer på i 
alt 28, og vores medlemstal pr. 1.1.2018 er 861. 

Som i de senere år og formentlig også i de kommende 
år har vores økonomi fyldt en del, og årsagen er, som 
det er alle bekendt, vores dejlige klubhus, hvor vi 

kæmper med lånet i ejendommen.  

REGNSKAB 

Vores regnskab viser et tilfredsstillende resultat, men 
genererer ikke tilstrækkelig likviditet til afdrag på låne-
ne, som beløber sig til ca. kr. 0,75 mio. p.a. Endvidere 
skal fratrækkes likviditet til investeringer i fortrinsvis 
nye maskiner, som vi dog overvejende leaser.  

Ultimo 2019 forfalder vores lån med en rest på ca. kr. 
1,8 mio. Det har vi ikke likviditet til, men vi har et godt 
lånetilbud liggende, som vi forventer at gøre brug af. 

VOLDSOM START PÅ ÅRET 

Det blev en voldsom start på året, da vi først havde 
kæmpet med drænet på hul 17 og Nordbanen, og 
efterfølgende gik vores rensningsanlæg i stykker og 
sendte ildelugtende kloakvand ind i kælderen. Hele 
denne sag, som på et tidspunkt så ud til at skulle koste 
os over kr. 2 mio. landede heldigvis rigtig godt takket 
være en kæmpe indsats af Jørgen i godt samarbejde 
med vores forsikringsselskab.  

Det endte med ikke at koste os noget, samtidig med at 
vi kom på det kommunale system. En meget lykkelig 
udgang på noget, der under vejs lignede en katastrofe. 
Detaljer om forløbet er beskrevet i afsnittet under 
Bygningsudvalget. 

GOLFENS DAG / FACEBOOK 

Golfens Dag var d. 30. april, hvor vi desværre kun hav-
de 50 besøgende med knap 10 indmeldelser til følge. 
Det var skuffende, for vejret var godt, og vores video 
var set af over 10.000 på Facebook, men der skal lyde 
en kæmpe tak til alle jer frivillige, der mødte op og 
gjorde en indsats for at tiltrække nye medlemmer. 
Hverve- og Begynderudvalget samt bestyrelsen var flot 
repræsenteret, ligesom der var flere andre medlem-
mer, der kom og gav et nap. Flot engagement.  

SIMULATORGOLF 

Vores aftale med Sillebroen omkring vore simulatorer 
udløb reelt 31.12.2016, men Sillebroen har indtil vide-
re accepteret, at vi kan have dem stående, men kan 
påregne, at de lige pludselig kan få behov for lokalet. 
Vi har ikke ressourcer til at skulle flytte dem endnu en 
gang til et andet lokale i Sillebroen, da det er et kæm-
pe arbejde, så vi har besluttet, at vores alle sammens 
Henrik Helt ombygger en del af den bygning, hvor vi 
huser bags, til et simulatorrum, så vi trækker begge 
hjem til sæsonen 2018/19. Simulatorerne og værdien 
for klubben er svær at måle, men vores juniorgruppe 
har været flittige brugere og er vokset eksponentielt i 
den tid, vi har haft dem. I samme periode har de fleste 
andre golfklubber haft et markant faldende antal juni-
orer. 
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Apropos Sillebroen og vores uforligneligt gode samar-
bejde med dem, så gennemførte vi i august vores tra-
ditionelle Sillebro Cup med over 50 deltagere. Det var 
en stor succes, hvor vi ligeledes traditionen tro havde 
alle par 3-hullerne bemandet med elitespillere. En del 
af overskuddet gik som vanlig til et godt formål, og i år 
var det til Danske Hospitalsklovne, som forsøger at 
sprede lidt glæde blandt sygdomsramte børn på hospi-
talerne.  

SPONSORER 

Sponsorarbejdet er rigtig svært. Vi har stadig en del 
sponsorer, som overvejende er karakteriseret som 
”hjertesponsorer”, men vores største samarbejdspart-
ner på området er fortsat Sillebroen, som vi har for-
længet med i endnu et år, 2018. Husk derfor fortsat at 
støtte Sillebroen og andre, som de støtter os.  

EN JUNIORAFDELING I VÆKST 
Vores juniorafdeling har blomstret de sidste par år for 
første gang i rigtig mange år. Da vi var ved at miste 
den sidste rest af juniorafdelingen, holdt Mette Melti-
nis, ene kvinde, fast i arbejdet. Vi har haft meget pan-
derynken over den skrøbelighed, der var, for selvfølge-
lig kunne Mette ikke holde skansen alene alt for læn-
ge. Det er lykkedes for Mette at samle et solidt team 
omkring juniorerne, og vores juniorafdeling er vokset 
til over 50 medlemmer. Det er utrolig flot. 

Tusinde tak til dig, Mette, for denne heroiske indsats, 
og tak til alle jer nye, der er trådt til gennem 2016/17 
og knokler for sagen. Der er rigtig mange aktiviteter, 
turneringer mm. herunder en juniorcamp, hvor det var 
en stor fornøjelse at se de mange telte, ligesom vi spil-
lere kunne se de mange aktive juniorer.  

På sidste dag kun-
ne man se nogle 
MEGET trætte 
juniorer på banen, 
som sikkert ikke 
havde sovet sær-
lig meget om 
natten i deres telt.  

Det er utrolig flot 
arbejde, og vores 
udvikling går stik 
mod andre 
golfklubber i DK, 
og også andre 
idrætsgrene i DK 
samt i hele Euro-

pa, og det sætter indsatsen hos Mette & Co. endnu 
mere i relief. Tusinde tak til jer. 

 

DANSK GOLF AKADEMI 

Som bekendt forlængede vi samarbejdet med Dansk 
Golf Akademi (DGA) ved Peter Thomsen. For de fleste 
er DGA personificeret ved Carina og Cetti. Det er rigtig 
glædeligt, at vi fandt en løsning. Carina er uændret 
vores head pro og 100 % tilknyttet FGK, mens Cetti vil 
supplere sammen med en ny, som ligeledes er PGA 
pro under DGA.  

Vi kommer som sagt til at arbejde meget tættere sam-
men, idet vi laver plads i proshoppen til modtagelse af 
greenfeegæster, og vi hjælper mandag til onsdag i se-
kretariatets åbningstid med at passe shoppen. På de 
andre 4 dage har DGA selv ansvaret, men vi vil om mu-
ligt forsøge at finde frivillige til at hjælpe. En del af 
aftalen blev, at vi nu kan tilbyde alle fuldtidsmedlem-
mer (ikke flex) 2 årlige fællestræninger. Fællestrænin-
gen kan eksempelvis bestå af 3 sammenhængende 
sessioner i form af ”kort spil”, ”langt spil” og ”driver”. 
Kurserne vil blive udbudt på faste tidspunkter efter 
princippet ”først til mølle”, og kan man ikke der eller 
kommer for sent, så kan man ikke gemme sit kursus. 
Endvidere hjælper DGA med boldopsamlingen i hver-
dagene. 

Vi har i en del år ønsket at få et erhvervsnetværk etab-
leret omkring FGK. Formålet med dette er i den sidste 
ende at skabe opmærksomhed omkring klubben, og 
dermed på sigt få flere medlemmer, flere sponsorer og 
bl.a. skabe et tilskud til økonomien.  

Det lykkedes i 2017. Vi har måttet entrere med en eks-
tern operatør, idet vi ikke havde ressourcerne selv. 
Første møde var primo april, hvor vi nåede op på den 
kritiske masse på 18 tilmeldinger, som skulle til, før 
netværket var levedygtigt.  

Nu er vi over 30 medlemmer, og der er et ikke ubety-
deligt overskud til FGK om året.  

Der er 10 årlige møder, som alle afholdes månedligt 
ex. juli og december på en fredag kl. 06.45-08.30 med 
efterfølgende tilbud om en runde golf på den store 
bane eller Nordbanen afhængig af, om man har 
golfkort eller ej.  
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ELITE GOLF - 1. HOLDET 

Vores 1. hold rykkede desværre ned i 2. division. Vores 
bedste spiller gennem de senere år, Patrick, er blevet 
pro-elev i Mølleåen, hvor han naturligt så også vil spil-
le. Det er lidt sjovt, at vores 1. hold har trukket Mølle-
åen i 2. division, så nu skal vi for første gang nogensin-
de håbe, at Patrick taber, men held og lykke til P der-
ude og tak for mange gode år, som måske kan fort-
sættes engang i fremtiden. 

BANEN 

Banen har været fin i 2017, og greenkeeperne har 
kæmpet heroisk, selvom de generelt var bagud pga. at 
de var nede med en mand det meste af året.  

Vi har fået mange fine nye bunkers, og vores tromle-
hold knokler på, ligesom vores frivillighedsudvalg 
støtter solidt op, så det tegner rigtig godt for 
2018. 

FRIVILLIGE 

Vore rigtig mange frivillige knokler derudad 365 
dage om året, og der var lavet rigtig meget sidste 
vinter, hvor nogle af de store ”entrepriser” var 
vor mange nye omplantede birketræer, slibning 
og maling af alle borde/bænke ved teestederne, 
oprydning i hallerne, hovedrengøring i klubhuset, 
skæring af grene ved hul 17 og meget mere.  

Der arbejdes seriøst i vore mange udvalg, men 
også i de mange grupper, hvor af nogle er midler-
tidige, og nogle består blot af en enkelt person, 
som påtager sig en konkret opgave osv.   

Det er en kæmpe gevinst for vores klub. Uden 
den indsats havde vi ingen klub, for det handler 
om meget store ressourcer. Nogle af de frivillige 
er organiseret direkte i klubben, som eksempel-

vis Kalle, Kirketerp, Helten m.fl. Nogle er organiseret 
under et udvalg, mens resten er organiseret under 
Frivillighedsudvalgets 2 ”Jernladies” i skikkelse af Inger 
Margrethe Stubbergaard og Birgit Helt. Senest er der 
bl.a. plantet 15 bøgetræer mellem hul 12 og 13, sat 
andre træer ved 14´ green mm. samt klippet yderlige-
re på træerne langs hul 17. Fantastisk flot arbejde.  

Vi skylder også en stor tak til Jytte Rudolph og Hans 
Jørgen Bennedsen for deres store bidrag til klubben. Vi 
har været så heldige at få besat tirsdagene i sekretari-
atet med Jytte, som sammen med hendes mand, Hans 
Jørgen, har stået for hele konverteringen af vores 
hjemmeside.  

Der skal i øvrigt lyde en kæmpe tak til Jytte og 
Hans Jørgen for deres ubeskriveligt flotte ind-
sats med vores hjemmeside, som er en proces, 
der jo aldrig stopper, da de også står for den 
løbende vedligeholdelse og opdatering af nyhe-
der mm. Uden deres arbejde havde vi ikke kun-
net gøre dette uden at betale en formue til eks-
tern part. 

BANEOMLÆGNING 

Den 15. november havde vi indkaldt til med-
lemsmøde med temaet ”Baneomlægning”, og 
så skal jeg da lige love for, at det kunne få 
FGK´erne på ”banen”, eller rettere i klubhuset 
på en trist novemberdag. Ca. 100 mødte frem 
og var kampberedte og klar til at slås for banen 
– den eksisterende. Vi havde, synes jeg, en vir-
kelig god nuanceret debat omkring den foreslå-
ede omlægning, herunder fordele og ulemper. 
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Bestyrelsen ”sprællede lidt i nettet”, og selv om vi sy-
nes, det var en god idé med en omlægning, så var det 
ikke en kamp vi ville tage, ligesom vi ikke ønskede, at 
det skulle splitte klubben i 2. Vi fik en god, engageret 
og konstruktiv debat samt en vejledende afstemning, 
som var så overbevisende et nej til omlægning, at be-
styrelsen naturligvis ikke arbejder videre med den sag, 
og sådan skal det være. Set i bakspejlet synes jeg, det 
har været et godt forløb, for vi fik jo også taget tempe-
raturen på det eksisterende hulforløb. Det blev dog 
besluttet på mødet, at vi kan tage det alternative hul-
forløb i anvendelse en sjælden gang, men virkelighe-
den er nok, at det nok kun kan lade sig gøre ifm. større 
banearbejder. Vi har besluttet at indføre nye teeste-
der, der i stedet for farver viser numre svarende til 
banens længde. Det er efterhån-
den taget i brug i mange andre 
klubber. 

ENI FENGER 

Vores alle sammens Eni valgte 
efter 13 år med 2 faste ugedage i 
sekretariatet at lade sig pensione-
re, fordi det havde hun aftalt med 
sig selv, at hun ville, når hun fyld-
te 80. Tusind, tusind tak til og for 
dig, Eni. Du har været enestående 
og en fuldstændig uvurderlig hjælp for FGK i alle disse 
år. 

UDVALGENE 
Først på året skete der også nogle ændringer i sam-
mensætningen af Begynderudvalget, og det er man 
kommet flot igennem og har endda i år udbudt en ny 
”turbo-uddannelse” på kun 7 uger. Flot arbejde. Det 
tilbud fortsættes i 2018. Vi har periodevis savnet lidt 
flere deltagere til vores mandagsmatcher, som afhol-
des kl. 17.30 med mødetid kl. 17. Det er en hyggelig 
aften med en 9 hullers turnering fra rødt teested med 

præmier. Vi håber, flere vil bakke op fremadrettet, så 
vi kan skabe den rigtige atmosfære omkring begynder-
ne, men også få dem uddannet. 

Klub Albatros har året igennem trænet flittigt, og i No-
vember var 6 spillere på en uges golfferie i Spanien. 

Vi har af meget forskellige årsager skulle have nye ud-
valgsformænd i Sports-, Turnerings-, Begynder- og Or-
dens- og Amatørudvalget. Endvidere stoppede Henrik 
Pantmann som koordinator for regionsgolfen. Johnny 
Gaardsøe stoppede i Sportsudvalget pga. hans civile 

arbejde. Mange tak for indsatsen, 
Johnny.  

I stedet for Johnny har Klaus Augu-
stinus ladet sig overtale til at fort-
sætte med stafetten. Vi regner 
med, at Klaus, som er seniorser-
gent i den Kongelige Livgarde, kan 
banke noget disciplin ind i udval-
get, Pjat, velkommen til dig, Klaus 

og tak. Sportsudvalget består herefter af Klaus, Jakob 
Skovgaard som spillende holdkaptajn og Carina som 
træner samt Jørren Kjær, som har overtaget regions-
golfen efter Pantmann.  

Mange tak for indsatsen til Pantmann. Ib Skovgaard 
har nu haft tjansen som formand i Turneringsudvalget 
i en del år og har valgt at træde et skridt baglæns og i 
stedet være menigt medlem. Tusinde tak til dig, Ib, for 
en meget stor indsats, og tak fordi du stadig har lyst til 
at arbejde med vores turneringer. Vi har ikke en aflø-
ser klar endnu, men arbejder på sagen.  

Begynderudvalget har konstitueret sig selv, idet for-
mandskabet tidligere har været delt i 3 mellem Fritz 
Jørgensen, Christian Hammerkvist og Christian Brang-
strup. Tak til jer 3 for at træde til, da der virkelig var 
brug for det.  

Formandskabet samles nu hos Christian Brangstrup. 
Mange tak for det.  

Grundet triste omstændigheder, nævnt ovenfor, fik vi 
også ny formand i Ordens- og Amatørudvalget. Det 
blev Niels Erlandsen, som er advokat, så han har alle 
forudsætninger for at bestride denne post. Mange tak 
for det, Niels.  

2018 
Klubturneringerne starter traditionen op med vores 
hyggelige åbningsturnering, sponseret af Home, lørdag 
d. 7. april, hvor der igen i år vil være standerhejsning 
inden tee off.  

Vi vil gerne anbefale alle, at deltage i Klubberne i Klub-
ben på Dame- og Herredag samt den meget hyggelige 
Parmatchturnering, ligesom der er mulighed for alle at 
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spille med i Rødvinsklubben hver onsdag morgen, hvor 
man bare dukker op, men se på hjemmesiden under 
medlemmer.  

Jeg vil også slå et slag for Bestyrelsesturneringen lør-
dag d. 23. juni, hvor bestyrelsen vil både ”genere” og 
forkæle. Da det er Skt. Hans aften vil vi arrangere no-
get at spise efter turneringen for dem, der har lyst til 
det.  

Sillebro Cup er lørdag d. 1. september, hvor man 
støtter eliten. 

Til slut vil vi gerne takke Stiftelsen, vores udlejer, for et 
rigtig godt samarbejde samt takke vore sponsorer og 
frivillige, herunder mine bestyrelseskolleger for den 
uvurderlige opbakning og indsats i vores klub  
– TUSINDE TAK!  
Vi glæder os til sæsonen 2018 i samme gode ånd. 
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Golfsporten rummer alle danskere. De mere end 150.000 

golfspillere i Danmark kommer fra alle sociale lag og 

aldersgrupper. Men flertallet af udøvere er dog ældre 

mænd, en gruppe som ofte er svære at få til at være ak-

tive. Fælles for de mange golfspillere er, at de er aktive i 

længere tid end andre idrætsudøvere.

Inaktivitet er en væsentlig årsag til flere forskellige livs-

stilssygdomme. Så når golfspillere går en runde, der ofte 

er over 10 kilometer, er de ikke kun med til at reducere 

risikoen for at få disse sygdomme - de forlænger også 

deres liv.

- En golfspiller går minimum 11.245 skridt på en  golfrunde

- Golfspillere lægger år til deres liv
- Golfspillerne er aktive i længere tid end andre idrætsudøvere

- Golfsporten reducerer risikoen for at få type-2  diabetes

- Golfsporten holder dig aktiv længere

Vidste du at:

Golf
gavner
sundheden

GOLF 
GAVNER 
SUNDHEDEN
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Kære medlemmer 

2017 blev, det vel nok vådeste år i Frederikssund 
Golfklub, og da vi samtidig havde meget få sommerda-
ge (én i juli måned) har det ikke kunnet undgås at ba-
nen har lidt under det, og alligevel har vi kun mødt  
glade medlemmer i sekretariatet.  

I 2018 vil vi sætte stor pris på en tør og varm sommer. 

Nye teestedsmarkeringer 
Når sæsonen 2018 begyn-
der, forhåbentlig i forbin-
delse med påsken i marts, 
så vil I møde ændrede tee-
stedsmarkeringer på banen. 
Vi går, lige som mange an-
dre klubber, over til at an-
vende længdebetegnelser i 
stedet for farver på de en-
kelte teesteder. Samtidig 
foreslår Golfbox automatisk spil fra de teesteder, der 
modsvarer spillerens aktuelle handicap, hvilket skulle 
give større spilleglæde for den enkelte spiller og et 
bedre flow på banen. Vi håber, at I vil tage godt imod 
det nye system. 

Nye ansigter … 
Nej, det er ikke nye ansigter i sekretariatet, og så alli-
gevel, for fra sæsonstart 2018 bliver samarbejdet mel-
lem sekretariatet og Proshoppen tættere, idet vi laver 
plads i Proshoppen til modtagelse og betjening af gæ-
ster, når de kommer for at besøge vores dejlige anlæg. 

Det betyder, at gæster skal henvende sig i Proshop-
pen, når de skal bestille tider, betale greenfee og have 
udleveret scorekort. Vi håber, at det kan være med til 
at give dem en endnu bedre oplevelse af deres besøg. 

Til daglig er det personalet i Proshoppen der betjener 
gæsterne, men hvis trænerne har undervisning eller er 
optaget af møder, vil en af sekretariatsmedarbejderne  
være at finde i Proshoppen, hvor vi vil være behjælpe-
lig med betjening. 

Medlemmer,  
     medlemmer,  
          medlemmer …. 

 
Det går godt i Frederikssund Golfklub, men alligevel  
falder antallet af medlemmer i klubben år for år, ikke 
fordi vi ikke får nye medlemmer hvert år, for det gør 
vi, vi får både juniorer, unge og ældre medlemmer, 
men ligesom andre golfklubber mister vi omkring 10% 
af det samlede medlemstal hvert år. Primært på grund 
af naturligt frafald, fordi lysten til golfspillet forsvinder 
eller fordi man flytter ud af kommunen og i mindre 
grad fordi man skifter klub. 

Derfor har vi brug for vores medlemmers hjælp, hjælp 
til at gøre opmærksom på vores flotte golfbane og det 
hyggelige og gode sociale samvær. 

Hvis vi skal blive ved med at holde kontingentet i bero, 
eller i hvert fald med minimale stigninger, er det nød-
vendigt, at vi ikke bare stopper tilbagegangen i antallet 
af medlemmer, men at vi forøger medlemsantallet år 
for år. 
 
Så kender du nogen, som kunne have glæde af golfs-
porten, så kig ind i sekretariatet og hent en kuvert 
med informationsmateriale, som du kan give videre. 

Golf er den eneste sport, hvor alle kan konkurrere på 
lige vilkår uanset alder og niveau.  

Det er den eneste sportsgren, hvor bedsteforældre 
kan hygge sig med deres børnebørn i flere timer ad 
gangen, mens de konkurrerer og får masser af frisk luft 
og sund motion. 

Så kig ind i sekretariatet og lad os tale om, hvad vi 
sammen kan gøre for at give dine emner en god ople-
velse. 

 

Jørgen Bundgaard 
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I 2017 har vi haft 3 turneringer med efterføl-
gende spisning, hvor Frank altid har lavet 
rigtig god mad til os, tak for det Frank. Turne-
ringerne har været tællende i forbindelse 
med vandrepokal.  

Årets vindere  blev,  

   gruppe 1. Carsten Hansen,  
   gruppe 2. Merete Hansen.  

Vi var på en heldagstur til Hørsholm golfklub, 
vejret, maden, spillet og omgivelserne viste 
sig fra sin allerbedste side, så det var en dej-
lig dag.  

Gennem sæsonen har der været træningses-
sioner med Carina. Du er bare fantastisk til at 
undervise og motivere spillerne. Tak for de gode stun-
der og de sjove lærerige øvelser.  
 

Tak til medlemmerne 

Der skal ligeledes lyde en tak til medlemmerne af Fre-
derikssund Golfklub, for den varme og imødekommen-
hed I møder spillerne fra Albatros med. Tak for alle de 
gaver, bolde og udstyr i har doneret. Det har betydet, 
at alle har sit eget golfsæt med vogn. 

En sidste tak skal lyde til Torben Schutt, Preben S. Pe-
dersen, Ulla Hjort samt Jonas Hviid for et godt samar-
bejde i 2017. 

Estepona - O Valle Romano 
I november var 6 spillere fra Albatros på en uges 
golfferie i Estapona, Spanien. Det var en fantastisk tur, 
hvor vi kunne se en golfudvikling fra dag til dag. Ja det 
giver noget at spille og træne 6 dage i træk. 

Vi siger tak til Claus Mackholm, Live Stile golf for et 

perfekt ophold på O Valle Romano, hvor vi fik træ-

ningslektioner, samt spil på den dejlige bane Casares. 

Tak til Dorthe Stenmann, Fremadrejser for hjælp til at 

finde flybilletter 

                   Connie Hjelm   
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Sæsonstart 
Op til sæsonstart 2017 blev der lavet 3 ændringer. 

Stien mellem de 2 søer på hul 17 og 18 er indlem-
met som en del af vandhazarden. Tidligere var 
der gode chancer for at bolde kunne blive væk 
i det høje græs omkring stien, ændringen har 
gjort det lettere at afgøre om bolden er i haza-
rden. Det er naturligvis stadig tilladt at spille 
bolden, hvis den kan findes. 

Der blev etableret out of bounds mellem hul 14 og 
hul 4, ved spil af hul 14. Dette blev iværksat 
fordi en del spillere, for at undgå træerne på 
14. hul, bevidst slog den op af hul 4 til fare for 
eventuelle spillere på dette hul. På længere 
sigt ønsker vi at fjerne denne out of bounds 
grænse, når de nye træer er vokset til. 

Der blev sat net omkring alle de nye træer, disse 
blev plantet af nogle af vore frivillige i løbet af 
efterår/vinteren 16-17. For at passe på træer-
ne og det store arbejde, der er udført, skal 
man droppe fri af træerne. Areal under repa-
ration, (drop uden straf). 

Banen blev åbnet til sommergreens og sommerteeste-
der den 24/3. Banen stod alt taget i betragtning rigtig 
flot. Der blev afholdt åbningsturnering den 8/4, hvor 
der var rigtig mange roser til banens tilstand. Fairways, 
bunkers og ikke mindst greens fik mange pæne ord fra 
spillerne. 

Tromleholdet (rulleholdet) startede deres arbejde 
med at tromle greens 1 til 2 gange om ugen medio 
april. Dette arbejde har I igen klaret rigtig flot gennem 
hele sæsonen, stor tak for jeres indsats. 

Drivingrange 
I hele 2017 er drivingrangen blevet klippet med fair-
wayklipper, dette fungerer rigtig fint, det gør boldop-
samlingen meget lettere, da græsset derved ikke 
”pakker”. Rangen giver stort set det samme rul som på 
fairway og ser rigtig pæn ud. Jeg vil også her takke de 
frivillige, der hjælper med boldopsamling, det er en 
tidskrævende indsats I yder. 

Højroughen 
I 2017 fortsatte vi med at klippe/holde den del af høj-
roughen, der blev påbegyndt i 2016. Der har ikke væ-
ret mange negative kommentarer, de fleste kommen-
tarer, jeg har fået, har været noget i retning af følgen-
de: Hvis man slår ud i det høje, er det noget af en skæ-
vert, man har slået, vores fairways er meget brede i 
forhold til andre baner. Jeg håber, vi kan fortsætte ar-
bejdet med at holde rough og højrough på samme ni-
veau i 2018.  

Etablering af bunkers 
Arbejdet med de nye bunkers er blevet færdigt i løbet 
af 2017. Bunkers på hul 6 blev taget i brug den 12/5, 
bunkers på hul 2 og 13 den 16/6. 

På grund af mangel på mandskab, ugunstigt vejr mm. 
blev bunkers på hul 16 først klar til spil den 18/8. 

Der var en del jordarbejde på hul 16, der skulle laves 
manuelt. Endnu engang fandt Inger Margrethe nogle 
frivillige, der kunne hjælpe med opgaven, så vi kunne 
komme i mål. Resultatet er rigtig flot. Vi var efterhån-
den en del, der var blevet noget utålmodige. 

Frivillige på banen  
I beretningen til sidste års generalforsamling skriver 
min forgænger, at der aldrig har været flere frivillige 
medhjælpere. Jeg vil påstå, at der i 2017 har været 
endnu flere, der har givet en hjælpende hånd. Jeg vil 
gerne takke jer alle for en kæmpe indsats, det er umu-
ligt at nævne jer alle i beretningen. En stort tak til In-
ger Margrethe Stubbergaard for at koordinere indsat-
sen. 

Nye Træer på banen 
Langt de fleste nye og de omplantede træer ser ud til 
at trives fint. Der er også i år plantet en del nye træer, 
og trods den temmelig våde sæson har vi også fået et 
”vandingshold”, som Jesper Raahauge har stået i spid-
sen for, der har vandet og plejet de nye træer meget 
omhyggeligt. Dette er jeg meget taknemmelig for, det 
er et kæmpe arbejde, I har udført. Forhåbentlig bliver 
det endelige resultat noget, vi kan være stolte af i åre-
ne fremover. 

Bunkers 
Poul Laulund har endnu engang været tovholder på 
bunkerholdet. I gør en fantastisk og desværre til tider 
overset indsats. Igen i år har der været mange roser 
angående bunkers. Jeg håber I er friske på at fort-
sætte. 

Øvrige områder 
Der bliver lavet meget andet frivilligt arbejde på og 
omkring banen, klubhus osv. Jeg vil gerne takke jer 
alle, der er med til at sørge for, at alle områder står så 
fint som overhovedet muligt. Det er en fornøjelse, at 
der er så mange, der gerne vil gøre en frivillig indsats 
for klubben. 

Golfbanen set over året 
Banen stod rigtig fint til sæsonstart, alt så godt ud, åb-
ne sommergreens og teesteder i slutningen af marts. 
Standen på fairways og greens var trods den tidlige 
åbning rigtig god, alt tegnede lyst de første par måne-
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der. Banen stod rigtig flot med supergreens, og selvom 
temperaturerne i april og starten af maj var lidt lave, 
havde vi masser af tilfredse golfspillere. Både medlem-
mer og greenfeespillere roste banen meget. Jeg tænk-
te, med sådanne tilbagemeldinger var det en sand for-
nøjelse at være baneudvalgsformand. Banen stod 
”knivskarpt”. I slutningen af maj steg temperaturen til 
knap 30 grader, så skal jeg da ellers love for, der kom 
vækst i alt. Det blev dog en meget kort periode med 
høj sol og varme. 

I stedet fik vi fra omkring Grundlovsdag og faktisk re-
sten af sæsonen, den vådeste sommer i mange år, me-
get få dage med solskin og temperaturer over 20 gra-
der, hvilket betød, at der stadig var ideelle vækstbetin-
gelser for alt, også ukrudt. Dette medførte, at klipning 
af fairways, greens og semirough måtte have 1. priori-
tet. Samtidig var vi underbemandet, så der var ikke 
meget tid til andet end at klippe. Vi havde jo også nog-
le bunkers, vi gerne ville have færdiggjort.  

Vi søgte desperat efter en ”sommermand”, men det 
viste sig at være en umulig opgave. Vore greenkeepere 
har gjort deres bedste for at holde banen i så god 
stand som muligt. Jeg ved, de har gjort deres bedste. 

Det har dog betydet, at andre opgaver ikke kunne pri-
oriteres så højt, som vi gerne ville. I august blev banen 
meget hårdt angrebet af kløver, man skulle sikkert ha-
ve sprøjtet tidligere, men der var greenkeeperne som 
sagt travlt optaget af at klippe. Jeg håber, det bliver 
noget bedre i år. 

Vi har måttet lukke banen nogle få dage i august og 
september på grund af regn. Det er ikke sket i mange 
år. Blot et eksempel: fra greenkeeperne går hjem den 
13/9 til de møder igen den 14/9 faldt der 52 mm regn, 
og det havde som sagt regnet en del i forvejen. 

Vores bane kan klare temmelig meget vand, og andre 
klubber har haft deres baner lukket i store dele af den-

ne sæson, dette 
nævnes blot for 
at understrege 
de udfordringer, 
vi har haft. 

Jeg håber, at vi 
får bedre vejr til 
den kommende 
sæson, så banen 
igen kommer til 
at stå rigtig flot 
gennem hele 
sæsonen. 

 

 

Bemanding 
Det er langt om længe lykkedes at få ansat en ekstra 
greenkeeper, hvilket gerne skulle medføre, at vi får 
mulighed for at udvikle banen og vedligeholde bedre. 

Vores greenkeeperhold består fra 2018 af, 
 
Philip Wulff Fischer 
Philip er uddannet som greenkee-
per i Frederikssund Golfklub. 

 

 

 

 

Morten Andersen 
Morten er uddannet anlægsgart-
ner, men er netop nu ved at  sup-
plere med greenkeeper uddannel-
sen, som afsluttes i 2019. 

 

 
 

Kasper Rye Jensen 
Kasper er uddannet greenkeeper 
og tiltrådte i Frederikssund 
Golfklub 1. september. 

 

 

 

Søren Jensen 
Søren har en lang erfaring som me-
kaniker og greenkeeper og Søren 
er en af årsagerne til at vores ma-
skinpark, trods den høje alder 
(altså maskinerne) fungerer godt. 

 

 

Herudover vil vi have en ”sommermand” i perioden fra  
ca. 1. april til 31. oktober. 

En stor tak til alle vores greenkeepere for en meget 
flot indsats i 2017, hvor vi var presset til det yderste. 

 

Peter Basse
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Nye veje 

2017 blev året, hvor begynderudvalget prøvede at gå 
nye veje. Inspireret af et oplæg fra vores kolleger i 
Smørum Golfklub, havde hverveudvalget og begynder-
udvalget tilpasset et forløb for golfuddannelse på 7 
uger, der fra 1. april 2017 kunne tilbydes nye golfere 
som alternativ til vores 3 måneders forløb. 
 
Det skulle vise sig at blive vanskeligere end forventet. 
Til ”Golfens dag” den 30. april kom der knap så mange 
nye, som vi havde håbet, og ingen ønskede at binde 
sig til 7 onsdage i træk. Først til ”Spil med dagen” den 
20. august fik vi sammensat et hold, og med opstart 
23. august kunne de 7 uger gennemføres inden sæson-
slut i starten af oktober. 
 
Vi vil tillade os at betragte forløbet som en succes. På 
trods af, at ikke alle kunne deltage alle 7 onsdage, lyk-
kedes det alligevel de fleste af deltagerne at opnå bag-
mærke. Og i begynderudvalget kan vi under alle om-
stændigheder glæde os over, at alle spillere, der har 
gennemført vores uddannelser i 2017, efterfølgende 
har meldt sig ind i vores klub. 

Året var ikke uden udfordringer 

Inden sæsonstart trak 4 af vores garvede kræfter sig 
fra udvalget, for at hellige sig andre opgaver i FGK. Det 
lykkedes heldigvis at rekruttere 4 nye engagerede 
medlemmer, således at alle aktiviteter kunne gennem-
føres planmæssigt. 

Som et nyt initiativ inviterede FGK alle nye medlem-
mer til en evalueringsaften den 2. november, hvor alle 

havde mulighed for at give udtryk for, hvordan man 
som nyt medlem oplever FGK i almindelighed, og be-
gynderudvalget og uddannelsen i særdelshed. Heldig-
vis var der masser af ros til klubben, trænere og udval-
get. Samtidig fik vi nogle gode tilbagemeldinger og 
opfordringer til forbedringer, som vi arbejder videre 
med frem mod 2018, som allerede står for døren.  

Tæt samarbejde med  
Hverveudvalget 

Vi har sammen med hverveudvalget 
planlagt op til 4 arrangementer – 
”Golfens dag”, ”Åbent hus” og ”Spil 
med dag” – naturligvis i håb om, at vi 
kan byde rigtig mange nye golfere 
velkommen i 2018. Vores traditionel-
le 3 måneders begynderforløb vil 
fortsat være omdrejningspunkt for 

golfuddannelsen. Men vi vil så vidt muligt også tilbyde 
et 7 ugers forløb, hvis der er tilstrækkelig efterspørg-
sel. 
 
Vi vil gerne sige tak til vores dygtige trænere, udval-
gets engagerede medlemmer og alle andre, der i løbet 
af året har hjulpet os med aktiviteterne. Vi ser frem til 
et spændende og dejligt golfår 2018. 
 
Christian Brangstrup 
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Bygningsudvalgets aktiviteter og opgaver er det sidste 
års tid reduceret betragteligt, idet mange opgaver er 
overgået til frivillighedsudvalget, som opererer gen-
nem mange mindre grupper som bl.a. tager sig af ter-
rasse, P-plads, grønne områder, maling af klubhus m.v. 

Der er imidlertid nok at tage sig til, idet vi i maskin-
værkstedet har opført et olierum til opbevaring af 
smøreolie, motorolie og lignende. 

Det var et lidt større arbejde, idet sumpen til opsam-
ling af evt. spild skulle graves ned i den eksisterende  
SF-stens belægning, hvilket var særligt hårdt da der 
ikke var megen plads og belægningen var svær at kom-
me igennem da det var kørefliser til tung trafik. 

Nogen har måske bemærket, at den ene dør til toi-
letterne på hul 11 er blændet af med en plade, hvilket 
skyldes at døren er taget ind til reparation idet vejr og 
vind har gjort sit til at nedbryde overfladen. Den anden 
dør vil ligeledes blive renoveret. 

Arbejdet med at opføre et rum til golfsimulatoren skri-

der planmæssigt frem og er snart klar til montering af 
el-installationer, så en færdiggørelse er snart forestå-
ende. 

Det var meningen at sælge den anden simulator, men 
da en enkelt simulator ikke giver de muligheder der er 
behov for, er det besluttet at opføre en tilbygning til 
bagskabshallen ved gavlen ud mod driving rangen til 
den anden simulator. 

Det er dog et stort arbejde da containeren skal flyttes 
og der skal graves ind i volden mod bøgehækken, samt 
planeres og lægges SF sten som gulv i det nye lokale. 

Alt i alt vil det være en fordel at få begge simulatorer 
flyttet over i klubben, da megen vintertræning kan 
foregå her og i tæt kontakt til vores driving range. 

Det samlede projekt forventes klar i løbet af foråret. 

Natten til den 30. marts 2017 gik pumpen på vores 
rensningsanlæg i stå, og kælderen blev oversvømmet 
af ildelugtende kloakvand, inden vi kunne nå at reage-
re. Fejlen skyldtes en defekt i processortavlen. 

Vi fik tekniker ud til reparation af processortavlen, 
men måtte desværre konstatere at dette ikke kunne 
lade sig gøre, da der ikke kunne fås en erstatning for 
det processormodul, der var defekt. Anlægget blev 
ændret så det kunne køre i nøddrift, hvilket betød, at 
pumpen stoppede og startede med meget kort inter-
val, hvilket den ikke kan holde til i længere tid. Alt 
dette betød, at vi skulle ud i en investering i helt ny 
styretavle til kr. 212.500,00 og herefter nye bakterier 
til biorensningsanlægget og genopstart af driften, alt i 
alt en udgift til omkring 250.000,-.  

TopDanmark dækkede via vores elektronikforsikring 
prisen på en ny styretavle.  

Samtidig med vores overvejelser om reparation af det 
gamle anlæg, kontaktede vi Frederikssund Forsyning 
med henblik på at blive tilsluttet det kommunale spil-
devandssystem, hvilket betød en omkostning på om-
kring 200.000,- + etablering af nyt kloakrør til Skov-
næsvej. Hvilket vi besluttede efter tilsagn om erstat-
ning fra TopDanmark samt delvist dækkede etable-
ringsomkostninger fra Frederikssund Forsyning. 

Nu hvor de samlede udgifter er opgjort, kan vi se tilba-
ge på en sag, hvor klubben er kommet ud på den an-
den side med tilslutning til det kommunale system, 
stort set uden omkostning for klubben, selv om den 
samlede omkostning ligger tæt på kr. 900.000,- 

Merudgiften til fliser i stedet for tæppe i omklædnings-
rum blev sponsoreret ar fa. Porsdal & Nielsen.  

 
Henrik Helt 
Bygningsudvalget  
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Damedagen er for alle damer i Frederikssund Golfklub uan-

set handicap, der ønsker at spille turnering og holdturne-

ring, og som ønsker hyggeligt samvær og fællesspisning. 

 

Aktiviteter i 2017 

Den 16. marts blev der afholdt infomøde i klubhuset med et 

flot fremmøde.   

Åbningsturneringen blev afviklet den 20. april, hvor Carina 

startede sæsonen med clinic i golfklubbens kælder. Emnet 

var ”god opvarmning”, og Carina gav mange gode råd og var 

meget inspirerende. Åbningsturneringen var som altid hyg-

gelig, og der var rabat i Shoppen. 

Den 4. maj spillede vi på Dragsholm Golfklubs smukke bane 

efterfulgt af en lækker frokost i restauranten. Vi har afviklet 

månedsturneringer over 12 huller med efterfølgende spis-

ning i Golfklubbens Restaurant den 6. juli og 3. august. Des-

værre måtte augustturneringen afbrydes efter 6 huller, da 

et kraftigt uvejr satte en stopper for spillet. Dagen afslutte-

des med en dejlig middag og uddeling af præmier. Måneds-

turneringerne har ikke været tællende til den løbende da-

medagsturnering. Turneringerne er foregået under hyggeli-

ge former, og vi har i Damedagen nydt godt af vore gavmil-

de sponsorer. Tusinde tak for jeres medvirken til at festlig-

gøre vore turneringer. 

Vi har gennem sæsonen spillet ”Drømmerunde”, som giver 

lidt ekstra spænding. Det koster kr. 50 at deltage i 

”Drømmerunden”, og alle pengene går til præmier, som 

uddeles ved afslutningsturneringen til de vindende medlem-

mer i hver gruppe. Den 7. september holdt vi generalfor-

samling i Golfklubbens Restaurant.  På generalforsamlingen 

trådte Marianne ud, og bestyrelsen er derfor nu: 

Jeanne Neumann, formand 

Rosa Hornung, næstformand 

Inge Rasmussen, kasserer 

Inger Margrethe Stubbergaard og Mie Skovgaard Sørensen, 

medlemmer 

og Janne Hansen, suppleant. 

 

Afslutningsturneringen var festlig og fornøjelig med udde-

ling af birdiebolde, præmier for den løbende turnering, 

”Drømmerunden” og dagens match, ligesom der blev uddelt 

præmie for nærmest flaget, længste drive og nærmest fla-

get i 2. slaget og ikke at forglemme pokaler til vinderne af 

hver af de fire grupper i den løbende turnering. En festlig 

dag med blomster og champagne og Franks gode mad. 

Damedagsmestre 2017 
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Sæson 2018 

Vi holder infomøde torsdag den 15. marts 2018, kl. 19.00 i 

Golfklubbens Restaurant. 

Vi glæder os i bestyrelsen til at starte på en ny sæson, og 

som noget helt nyt, vil vi i år afholde Åben damedag tors-

dag den 7. juni. Vi glæder os til også at byde gæster fra an-

dre klubber velkommen. 

Vi vil igen i år afholde månedsturneringer over 12 huller i 

overensstemmelse med resultatet af generalforsamlingens 

afstemning herom. Turneringerne vil blive afviklet under 

forskellige spilleformer. 

Vi håber, at rigtig mange af damerne i Frederikssund 

Golfklub får lyst til at være med i Damedagen i 2018. Kom 

og mød nye spillere. Mangler du en at spille med, så ring til 

en af os.  

Velkommen til såvel tidligere som nye medlemmer.  

Sæson 2018 står for døren. 

Jeanne Neumann 

 

2. præmie vindere                                       3. præmie vindere 

I den løbende turnering 

 

1 præmie vindere                 2. præmie vindere                  3. præmie vindere 

                                                                                 I Drømmerunden 2017 
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Baneholdet 
Vi har i efteråret plantet mange fine træer, som 
er blevet sponsoreret, såsom 15 flotte ahorntræ-
er og en lille bøgeskov, er der plantet. Der er fæl-
det træer og buskads, som efterfølgende er ble-
vet lavet til flis. Vi fik malet Heltens hus, og der er 
lagt rullegræs ud ved den nye bunker på hul 16. 

Vandholdet 
Har også været i gang, selvom vor herre har væ-
ret meget rundhåndet i år med regnvand. 

Bunkerholdet 
I 2017 er alle bunkere på 18-hullers banen og øve 
området fået en omgang. Ukrudt og blade er fjer-
net, og sandet flyttet. Der er påbegyndt arbejde 
på 9-hullers banen, men vejret har forhindret os i 
at nå dem i år. 

Tromleholdet har også været aktive, greens har 
været meget fine i 2017. 

Klubhus 
Birgit startede året med den helt store rengøring 
af Restauranten, en hel flok friske pige gik i gang 
med vand og sæbe, så den stod skinnende, da de 
var færdige. 

Hækken er blevet klippet, og blomster plantet og 
vedligeholdt, samt parkeringsplads er renset for 
ukrudt. 

Boldsamler holdet 
De friske drenge havde gang i traktoren, så der 
også var bolde i weekend. 

 
Buggypleje 
Buggyerne er altid pæne og køreklar. 

Sekretariatet 
Vi vil sige 1000 tak til alle jer, som trofast møder op 
den ene gang efter den anden og giver en hånd 
med,  når vi indkalder til arbejde, det er en fornøjelse, 
og vi har haft det rigtigt hyggeligt. 

Vi vil også sig tak til Greenkeeperne for et godt samar-
bejde i 2017. 

 

Aktiviteter i 2018 

Vi inviterer de frivillige til en snak om, hvad vi skal/vil 
lave, og hvem der er interesseret i de forskellige opga-
ver, det bliver i marts måned. 

Vi har fået en tovholder til borde og bænke pladser-
ne, det er vi rigtig glade for.  

 
Der vil ske hovedrengøring af Restauranten i februar.  

 
 
 
Visne træer skal fældes.  

Alt afskårne træer og grene skal igennem flismaski-
nen.  

Bænke og borde skal efterses med maling. 

Klubhuset, Heltens hus, Toilethuset, og den hvide bro 
skal males. 

Bunkerholdet har startet et eksperiment med at rette 
de meget skrå kanter i bunkerne og lægge græstørv til 
erstatning for det forsvundne græs. De har foreløbig 
rettet skråningerne i greenbunkerne på hul 4 og 14.  

Tiden vil vise, om eksperimentet lykkes.  
NB! Poul kunne godt bruge en mand mere på bunker-
holdet om onsdagen. 

 
Birgit og Inger Margrethe 

                                        Nye træer, sponsoreret af S-Berg sættes i jorden 
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Højt i træerne blev der bveskåret. Man kan jo godt gå hen og blive       Så er den store rydning langs hul 17 

      sådan lidt træt af alt det beskæring           og hul 1 i gang, hvor bliver det godt. 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De nye bunkere pålægges rullegræs, og snart står de grønne og flotte og klar til brug 
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Regeludvalget har i årets løb haft undervisning i sam-

arbejde med junior og begynderudvalget.  

For juniorerne drejede det sig om teoretisk undervis-

ning i kælderen. Ugen efter var der så praktisk under-

visning på Nordbanen. Det er gået rigtigt godt, og juni-

orerne har været gode til at lære reglerne. Jeg håber 

det kan fortsætte i 2018. 

Jesper Parkhøi har haft to undervisningsaftener for 

begynderne i kælderen, da Henrik Mortensen var for-

hindret i at undervise.  

Derudover har vi deltaget som dommere ved klubme-

sterskaberne i slagspil. 

Det var en meget våd bane der blev spillet på, så der 

var brug for nogle midlertidige lokalregler for at få spil-

let til at forløbe på en fornuftig måde. 

 

I 2018 vil der komme information omkring de nye re-

gelændringer for 2019, så vi ser frem til at sætte os ind 

i disse. 

 

Med venlig hilsen  

Anders Kjeldsen 
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2017 har været et stille år i Handicapudvalget uden 

de store handicaprelaterede opgaver, det primære har 
været udskrivning af handicaplister og årsrevisionen. 

2017 bød dog  på en ændring i Handicapudvalget, idet 
Eni Fenger, der gennem mange år har været formand 
for udvalget, besluttede sig for at tiden var inde til at 
trække sig tilbage fra frivillige opgaver. Der skal lyde 
en stor tak til Eni for hendes store indsats, hendes altid 
gode humør og hendes hjælpsomhed.  

2019 
Lige som vi i 2019 får nye reviderede golfregler, arbej-
der R & A på en ændring af den måde vores handicap 
reguleres. 

Baggrunden for endnu en ændring af handicapregler-
ne er, at skabe ensartethed omkring reguleringen, så 
den er ens i hele verden. Lige p.t. er der hele 5 forskel-
lige reguleringsmåder. 

Vi ved ikke meget om hvad det endelige resultat bli-
ver, men det er muligvis en model, hvor alle runder er 
tællende og at alle scorekort derfor SKAL afleveres, og 
at vores handicap bliver beregnet efter de sidste 10-20 
scores. Men lad os nu se, der er jo længe til 2020, hvor 
de skal træde i kraft . 
             Jørgen Bundgaard 
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Rigtige mænd  
spiller golf om tirsdagen 
I 2017 havde Herredagen 103 medlemmer, som til-
sammen spillede over 1600 runder golf i Herredagstur-
neringerne. 

Den individuelle turnering og holdturneringerne blev 
således vellykkede. 

Derimod kunne vi (som i 2016) ikke samle deltagere til 
en week end tur, og vi tager konsekvensen og dropper 
den i 2018.  

Til gengæld vil vi foreslå, at spil på SGO-banerne kan 
tælle med i den løbende individuelle turnering. Herom 
nærmere på Årsmødet i marts (se nedenfor) 

Hvad er det  
Herredagen tilbyder? 
• individuel turnering med faste eller skiftende 

makkere 

• hjælp til at finde makkere og booking af tider 

• holdturnering med hyggeligt samvær og fælles-
spisning 

• repetition af golfregler/quiz med præmier  

 

 

 
 

• lavt kontingent, som næsten 100% udloddes 
som præmier 

• stor spredning af præmierne (6 rækker – 3 del-
sæsoner – 5 holdturneringer) 

• ture til andre baner med andre SGO-spillere 

 

Herredagen er for ALLE mandlige 
seniorspillere uanset handicap. 
Vi spiller turnering over 20 runder, hvor de 10 bedste 
er afgørende – så man kan sagtens deltage uden at 
være med hver gang. De 20 runder omfatter desuden 
3 delturneringer á 5 runder og der er masser af præmi-
er. De individuelle runder er handicapregulerende. Vi 
spille i 6 rækker, så dine nærmeste konkurrenter har 
handicap tæt på dit eget. 

Holdturneringerne spilles over 12 huller med efterføl-
gende spisning og med varierende format hver gang. 
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2018 
Detaljerne for den kommende sæson fastlægges på 

Årsmødet tirsdag den 20. marts kl. 19:30 i restauran-
ten (alle herrer er velkomne) 
 
Her gennemgås regnskab for 2017, budget 2018, kon-
tingent, valg til bestyrelsen mm. 
 
Evt. emner til behandling bedes mailet til mbdavid-
sen@youmail.dk senest 13. marts. 

 

På Golfbox er der nu åbent for tilmelding til Herreda-
gen 2018 og for tilmelding til Åbningsturneringen, 
som spilles 10. april som holdturnering med efterføl-
gende spisning. 

 

Bemærk at man skal tilmelde sig begge steder. 

 

 

 

Vel mødt til en ny spændende golfsæson! 

Mogens Davidsen (formand/web/scores) 

Henri Nimb (kasserer) 

Ole Andresen (tidsbestilling, ture) 

Jan Due (regelquiz) 

Poul Laulund (sponsorer, baneudvalg) 

mailto:mbdavidsen@youmail.dk
mailto:mbdavidsen@youmail.dk
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2017 har været et spændende år for os 

i Hverveudvalget. Det har været travlt, ud-
bytterigt og lærerigt for mange af os.  

En af de først aktiviteter efter sæsonstart 
var Golfens Dag. Selv om dagen jo foregår 
over hele landet og støttes af Dansk Golf-
union, blev det ikke den succes, vi havde 
håbet på. Senere har vi haft en god dialog 
med DGU og har fundet forståelse for, at 
DGU supporterer os med materialer, som 
er mere anvendelige end meget af det ma-
teriale, der hidtil har været til rådighed. 
Det bliver spændende at se, hvad DGU 
kommer med til foråret.  

Årets SpilMedDag var en meget positiv op-
levelse. Først og fremmest mødte mange 
medlemmer op med potentielle nye med-
lemmer. Det kan ikke undervurderes, hvor vigtig den-
ne aktivitet - at vore medlemmer er ambassadører for 
klubben - er.  

Der ud over fungerede samarbejdet mellem de frivilli-
ge (Begynderudvalget, Frivilligeudvalget og Hverveud-
valget) super godt. Vi havde i år tilrettelagt dagen lidt 
anderledes end tidligere og det gav tilsyneladende 
pote. Ca. 33 procent af de potentielt nye medlemmer 
meldte sig på dagen, som nye medlemmer og betalte 
indskud samme dag.  

Da denne SpilMedDag var meget sent på sæsonen – 
den 20. august – var det blevet besluttet, at vi primært 
ville promovere det nye 7-ugers begynderforløb. Det 
resulterede i, at et 7-ugers forløb blev gennemført 
med meget stor succes. Jeg er sikker på, Begynderud-
valget vil fortælle meget mere om dette andet steds i 
bladet. Dog skal det her fortælles, at det, at nye med-
lemmer følges af en Mentor, er af afgørende betyd-
ning for en god start og at vi kan fastholde medlem-
merne i FGK.  

For at følge op på succesen på SpilMedDag og ikke 
mindst på det gode samarbejde, besluttede vi at ind-
kalde til et fællesmøde mellem Begynderudvalget og 
Hverveudvalget. Et sådant møde havde allerede fun-

det sted i 2016, men havde ikke umiddelbart ført til 
mere aktivt samarbejde. 

Første møde, som blev afholdt den 
19. oktober, blev afholdt som en 
brainstorming.  
Det kom til at betyde et helt 
whiteboard fyldt med gode ideer 
og forslag til aktiviteter.  
Alt blev skrevet ned og ved det 
næste fællesmøde den 21. novem-
ber blev alt materialet struktureret 
og sammenfattet.  

Sammen med inputtet fra Opfølgningsmiddagen 
(omtalt nedenfor) for nye medlemmer, har det resul-
teret i, at Begynderudvalget og Hverveudvalget i fæl-
lesskab har fordelt diverse opgaver mellem sig og be-
sluttet, hvem der er tovholdere og initiativtagere, når 
det praktiske arbejde skal gennemføres.  

For at få endnu mere viden om - 

1. Hvordan vi skal byde nye medlemmer velkom-
men ?  

2. Hvad nye medlemmer synes om undervisningen 
for begyndere ?  

3. øvrige forhold i klubben og ikke mindst  

4. hvordan vi drager dem ind i det sociale liv i FGK  ? -  

inviterede vi alle, som var blevet  medlem i året 2017 
til en opfølgningsmiddag i forbindelse med sæsonens 
afslutning  
 
I denne middag deltog 15 nye medlemmer samt Chr. 
B, Begynderudvalget og 2 fra Hverveudvalget. Alle de 
nye medlemmer var heldigvis meget fortællelystne, så 
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det blev en aften med værdifuld information 
for FGK.   

I 2017 har vi benyttet os meget mere af de 
sociale medier end vi tidligere har gjort. Der er 
blevet boostet information ud om så at sige 
alle aktiviteter på FaceBook. Det har vist sig at 
være et meget effektivt og prisbilligt medie, 
som giver kontakt til mange i alle aldersklas-
ser.  

Sidste aktivitet for Hverveudvalget i år 2017 
blev Black Friday den 24. november i Sillebro-
en. Simulatorerne var åbne og et specielt 
Black Friday tilbud gjorde, at vi fik endnu nogle 
nye medlemmer, som starter begynderunder-
visningen til foråret 2018.  

faceBook er også blevet brugt til at lave 
”Special-grupper” for medlemmer. F.eks. er 
der oprettet en gruppe for de nye medlem-
mer, som er blevet golfere i 2017. En sådan 
gruppe vil også fremover blive oprettet for 
hver årgang, da det har vist sig at give stor in-
teraktion nye medlemmer imellem og derved 
også knytte dem tættere til klubbens sociale 
liv.  

I 2018 er det planlagt at afholde Golfens 

Dag, 2 x Spil Med Dag, Åbent Hus samt en op-
følgningsmiddag for nye medlemmer ved sæ-
sonafslutning.  

Alle disse aktiviteter betyder, at vi har brug for 
mange frivillige, som kan tage sig af gæster 
m.v. Har du lyst, så meld dig, det er både hyg-
geligt og af meget stor betydning for, at vi fortsat har 
en klub, der kan forblive aktiv til nytte for alle medlem-
mer.  

Også pressen vil vi gøre mere brug af i fremtiden. Om 
det vil lykkes må fremtiden vise, men har nogen af jer 
forslag til hvilke events og andet, som vi skal informere 
pressen om, så lad os det vide.  

Og så vil vi i samarbejde med ledelsen slå et slag for 
Frederikssund Golfklub overfor de andre klubber, som 
er med i SGO-ordningen, da det giver aktivitet i klub-
ben.  

Tak til alle medlemmerne af Hverveudvalget for et ak-
tivt år 2017.  

                   Leif Schunck  
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Glade juniorer og god golf, det er netop det, der ken-
detegner 2017 for juniorudvalget i FGK. Det har været 
et fantastisk år med mange juniorer, der har trænet, 
hygget og hentet masser af gode resultater med hjem. 

Vi er lidt stolte af, at vi har fået hele 15 juniorer igen-
nem det nødvendige antal runder på Par-3 banen, re-
gelundervisning og banegennemgang ved Anders 
Kjeldsen og Jesper Parkhøj og som dermed har fået 
banetilladelse til 18-huller i løbet af året. Det giver et 
godt grundlag for den videre udvikling af juniorarbej-
det i FGK. 

Året blev indledt med infomøde med hele 30 deltage-
re og 15 juniorer til PåskeCamp i fint, men koldt, vejr, 
men det var en god start på sæsonen. 

Gennem året har Cetti og Carina stået for de ugentlige 
træningspas med de sædvanlige sjove og lærerige ind-
slag, så vores juniorer udvikler sig bare i rivende fart.  

Udvalget står selv for to faste aktiviteter, nemlig Short-
game og Nordbaneturnering. Ud over den ugentlige 
Short-game afholder vi en månedlig konkurrence 
”Månedens Short-gamer”, hvor juniorerne er gennem 
en short-game test, kan vinde markeringsmærker og 
måske vinde vandrepokalen med hjem for den næste 
måned.  

Det er en virkelig god aktivitet, vores juniorer møder 
talstærkt op og er efterhånden ret skarpe til det korte 
spil.  

Nordbaneturneringen afholdes 5 gange fordelt over 
sæsonen, og også der har vi et stort antal deltagere. Vi 
har fået tavler op i juniorrummet, så navnene på vin-
derne af Short-game og de samlede vindere af Nord-
baneturneringen har fået en hædersplads, hvilket også 
er med til at skærpe konkurrencen. 

En anden tilbagevendende aktivitet er Par-3 turnerin-
gen med Asserbo og Ree golfklubber, hvor vi har haft 
stor deltagelse og adskillige FGK juniorer på podiet.  

Vi har tidligere haft Furesø ind over, men har fra i år 
fået ny samarbejdspartner, nemlig Kokkedal, så der 
bliver en ny bane at stifte bekendtskab med i 2018. 
Dette er ikke kun en sommeraktivitet, da vi spiller 2 
gange i hver klub fordelt over hele året, og vi skal net-
op afholde vores del af vinterturneringen den 28. janu-
ar, så vi håber på lidt milde vinde over Nordbanen den 
dag! 

 

Det er altid dejligt at kigge tilbage på noget,  

der har været fyldt med masser af gode oplevelser 
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 Netop samarbejdet med Asserbo Golf Club gav yderli-
gere en god oplevelse for 7 piger fra FGK, da de blev 
inviteret til ”Girls Only” i AGC i september med træ-
ning, spil og tøsehygge med pigerne derfra og med 
deltagelse af blandt andre Karen Fredgaard fra lands-
holdet, som kunne svare på mange gode spørgsmål fra 
pigerne om, hvordan man kan blive SÅ god til at spille 
golf.  

En anden ting, vi ser tilbage på i 2017 med stor glæde, 
er vores SommerCamp. For første gang i mange år 
havde vi hele 3 dages camp med overnatning i telte på 
indspil. Der var 18 deltagere, og dagene bød på masser 
af træning ved Carina og Cetti, bål, hygge, natgolf, 
short-game, Nordbaneturnering, besøg af eliten og en 
bustur til Hornbæk, hvor der blev spillet både Par-3 
eller 9 huller alt efter hcp.  
Det var en dejlig oplevelse at være sammen med juni-
orerne, se deres glæde ved både golfspillet og samvæ-
ret med hinanden, så det var nogle godt trætte ud-
valgsmedlemmer, der kunne takke af efter nogle trods 
alt hårde men fantastiske dage.  

Vi satser meget på at gennemføre en SommerCamp 
igen i 2018. 

I forbindelse med sommercampen var vi så heldige at 
få en sponsor, firmaet Agilease, der gav et fint tilskud 
til indkøb af tøj, så nu har 28 juniorer flotte, lette vind-
jakker med logo. 

Vores juniorer har også været ude at spille på andre 
baner hen over sæsonen Vi har haft fin deltagelse i 
Distriktsstævnerne i løbet af året, hvor vi kan være 
stolte af nogle virkelig flotte resultater til FGK juniorer-
ne. 

I år afholdt vi også indledende runde til JuniorCup i 
klubben. Turneringen er inddelt i aldersklasser, så Ale-
xander Meltinis stillede op i U18 og kom videre til 
landsdelsfinale i Brøndby, hvor han sikrede sig en guld-
medalje og dermed udtagelse til landfinalen i Blom-
menslyst sidst i juni.  

 

Her lykkedes Alexander at blive ”Runner up”, altså nr. 
2.  

Da vi nu har fået flere juniorer, der er på vej ned i hcp, 
er JuniorCup oplagt at fortsætte med i 2018.  

For første gang i adskillige år har der har været delta-
gere nok til at afholde klubmesterskab for juniorer. 
Mathias Skriver og Alexander M deltog og som i oven-
stående, bliver der mulighed for større deltagelse i 
2018, da vi har nogle juniorer, der virkelig rykker ned i 
hcp. Det er en stor glæde at se. 

Vi rundede sæsonen af med 15 deltagere til årets 

EfterårsCamp, som foregik 2 dage i uge 42, dog ikke 
med overnatning, men juniorerne har også en vinter-
sæson. Hver søndag kl. 9 - 12 hen over vinteren bliver 
der trænet og spillet golf på verdens golfbaner i Sille-
broen. Juniorudvalget keder sig aldrig!!! Vi har været 
så heldige, at vi ud over det havde nogle timer i Kokke-
dal Indoor Golf i december med Carina, hvilket var en 
super god oplevelse. Vi har endnu en aftale i februar, 
så der sker noget andet ind imellem.  

Det er altid en fornøjelse at være sammen med junio-
rerne. Det er dejligt at se dem udvikle deres golfspil, se 
dem vokse med det og opleve deres glæde, når det 
lykkes. Se dem danne venskaber og se dem gå ud at 
spille med hinanden. Det er vel egentlig det, der er 
drivkraften i juniorarbejdet i FGK og derfor, vi på skift 
tager tørnen med SommerCamp, Short-game, Nordba-
nen og Sillebroen… Vi har et fantastisk juniorudvalg i 
Frederikssund Golfklub! 

Jeg ser med stor glæde tilbage på sæsonen 2017 og 
med lige så stor glæde frem til sæsonen 2018. Det kan 
kun blive et super år med søde juniorer og masser af 
god golf. 

                                   Mette Meltinis 

Sebastian og Alexander været til landsdelsfinale i short-game i 
Skovbo Golfklub  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebastian lavede flotte 35 point, så han forbedrede sin egen rekord 
med 5 point  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexander lavede 76 point og endte som nr. 2 i sin række  
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// ÅRSBERETNING JUNIORUDVALGET 
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// ÅRSBERETNING KOMMUNIKATIONSUDVALGET 

En af dette udvalgs hovedopgaver er, vedligeholdelse af FGKs hjemme-
side og være klubben/øvrige udvalg og  andre behjælpelige med kommu-
nikation såvel internt som eksternt.  

Derfor vil jeg gerne opfordre til, at alle som har forslag til forbedringer på 
hjemmesiden lader høre fra sig.  

Ethvert udvalg er altid velkommen til at kontakte Kommunikationsudval-
get for at gøre brug af den it-, markedsførings- og grafiske viden, som fin-
des i udvalget. 

Oprettelse af opslag på FaceBook hjælper vi også gerne med.  

Det er vigtigt for Frederikssund Golfklub, at trykte publikationer brander 
FGK så ensartet som muligt.  

Her ser du et eksempel – Jørgens smukke forside til publikationer i 2018.  

                   Leif Schunck 
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// ÅRSBERETNING, SPONSORUDVALGET 

Siden finanskrisen begyndte i 2010 er der sket store 
forandringer i de muligheder, foreninger har for at 
tiltrække sponsorer.  
 
Før finanskrisen havde både FGK og andre klubber 
mange sponsorer, som med glæde ” indgik sponsor-
aftaler med klubben, uden at der var en forventning 
om, at det medvirkede til et positivt resultat på firma-
ets bundlinie i regnskabet, det man med et popu-
lært  ord kalder ”Hjertesponsorer”.  

Her godt 8 år efter er kravene til et sponsorat anderle-
des. Nu skal man helst kunne se resultater for de pen-
ge, der investeres.  

Dette har betydet, at det er langt sværere at tiltrække 
nye sponsorer, dels fordi det er svært direkte at måle 
resultatet af den markedsføring, firmaerne får ved ek-
sempelvis annoncering i klubben.  

I Frederikssund Golfklub har vi været heldige, og vi har 
en lang række af  samarbejdspartnere (sponsorer), 
som trofast støtter op om klubben. Alligevel mangler 
vi nye sponsorer, så har du et firma, eller er du ansat i 
et firma, hvor en markedsføringsaftale kunne være 
interessant, så tager vi gerne en drøftelse om de mu-
ligheder, vi kan tilbyde. Du har også mulighed for at 
tegne et erhvervsmedlemskab, hvor du får medlem-
skab af klubben, greenfee billetter og reklameskilt på 
sponsortavlen.  

Som det kan ses af årsregnskabet, så har Sponsorud-
valget i 2017 haft et nettoresultat på knapt kr. 
340.000,-, og vi vil rigtig gerne op på kr. 500.000,-.  
En stor tak til vores samarbejdspartnere for deres 
støtte i 2017; vi glæder os til at fortsætte samarbej-
det i 2018.  

 

 

ANDERSEN BILER A/S 
APON SERVICE 

BB FUGEENTREPRISE APS 
BJERGMARK 

BYENS LÅSE & ALARM SERVICE 
CARLSBERG 

CMC SERVICE 
DANSK REVISION 

DIETMAR G. THOMSEN 
DUE ANDERSEN AUTOMOBILER 
FREDERIKSSUND ADVOKATERNE 
FREDERIKSSUND TURISTBUREAU 

FREDERIKSSUND VINHANDEL 
GERLEV KRO 

HANDELSBANKEN 
HERBST & THOREGAARD 

INGE RASMUSSEN, REG. REVISOR 
JYSKE BANK 

KELD HANSEN BILER A/S 
KOALA REKLAME A/S 

KVK APS 
PEUGEOT FREDERIKSSUND 
P.J.C. SYSTEMUDVIKLING 
PROFIL REKLAMEGAVER 

RENE RASMUSSEN BOLIGUDLEJNING 
RENE RASMUSSEN VVS 

PORSDAL & NIELSEN 
ROTPUNKT KØKKEN I HILLERØD 

S-BERG APS 
SILLEBROEN SHOPPINGCENTER 

TANDLÆGEN I SKIBBY 
TGC HANDEL & SERVICE 

VINPAKKEN.DK 
VOLKSWAGEN FREDERIKSSUND 

X3M GOLF 
 

Hjertesponsorer eller cool business ... 
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// ÅRSBERETNING, SPORTSUDVALGET 

Jeg, Klaus Augustinus, har overtaget pladsen efter 
Johnny Gaardsøe som udvalgsformand, en halv stor 
skefuld må jeg sande. 

Vi er nu tre medlemmer, mig selv, Carina Vagner og 
den nye spillende holdkaptajn. 

Budget for 2018 var fastlagt inden jeg kom til, dog er 
der spændende tiltag med nyt tøj til eliten, som forhå-
bentlig kan have en afsmittende effekt på resten af 
klubben. 

Det skal forstås derhen, at i min optik vil det være su-
per nice, såfremt vi alle kunne iklæde os den samme 
trøje, når vi er ude og repræsentere klubben og vise vi 
er fra FGK. 

Efter at 1. holdet desværre rykkede ned sidste år, er 
den nye målsætningen helt klart, at vi skal gøre alt for 
at komme tilbage så hurtigt som muligt og helst i år ☺ 

Vi har mistet Patrik O’-
Neill til Mølleåen, hvor 
han skal være PRO elev, 
vi ønsker Patrik alt mu-
lig held og lykke, dog 
må han gerne være lidt 
gavmild, når vi skal spil-
le mod dem i 2 division. 

Nicolai Cetti bliver fær-
dig som PRO træner 
her til februar og han 
skal forsætte hos Scan-
dinavian i Farum, så 
også han er tabt for 1. 
holdet. 

 

 

Vi ønsker ligeledes Nicolai held og lykke fremover og 
siger mange tak for tiden ☺ 

Det betyder så bare, at resten af truppen må rykke 
tætter sammen i bussen og vise, hvad de er lavet af og 
hvor langt det kan bære. 

Der er flere nye unge talenter på vej frem. De skal nu 
styrkes og vejledes, så de kan bliver en fast del af 1. 
holdet. 

Vi forsætter med et 2. hold i 4. division og et hold i 
kvalifikationsrækken. 

Der arbejdes stenhårdt på en træningslejr i uge 12. 
Således vil der være så optimale forberedelser som 
muligt for truppen. Der planlægges en tur, hvor Carina 
er med og hele truppen kan bliver tilbudt deltagelse. 

Vi vil gøre alt for at tilsikrer en så god forberedelse 
som muligt til turneringsstart. 

Vi planlægger, at elitetræningen bliver flyttet til man-
dag, således at der bliver større mulighed for 2. og 3. 
holds spillere, til at deltage i træningen. Dette skulle 
gerne give et løft til hele senioreliten. 

Igen i år er der tænkt på op til 3 træningsseancer, hvor 
eliten giver træningen og vejledningen til regions hol-
dene. Det bliver super godt. 

Eliten vil også være synlig ved flere af de tuninger som 
klubben afholder. Mere om det  når vi nærmere os 
dem ☺ 

Mette Meltinis forsætter utrætteligt på juniorsiden og 
bliver bakket af Vera Kirketerp igen i år, det kan kun 
bliver stort. Vi siger stor tak for det arbejde, I udfører 
for de kommende talenter i klubben. 

Der er kommet en ny mand på posten som regions– 
koordinator, Jørren 
Kjær. Jeg se frem til et 
frugtbart og godt sam-
arbejde med Jørren. Der 
er allerede tilmeldt 10 
hold til regionsturnerin-
gen. 

Min store opfordring 
skal være, at så mange 
som muligt støtter op 
om omkring matcherne 
på alle hold i senioraf-
delingen☺. Det er golf 
på et højt plan. 

 

 

 

Ligeledes håber jeg så mange som muligt får smag for 
regionsgolf og derved kommer ud og prøver hulspil.  
En dejlig og anderledes måde at spille golf på. 

Håber på at se så mange som muligt ude på banen, i 
klubben eller på indspilsbanen som muligt hen over 
året 2018. 

 

 

Go golf til alle ☺ 

Klaus Augustinus 

…… Ny mand på posten! 

Hvem ved ….. - Måske det nye 1. hold om 10 år 
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Inger Margrethe Stubbergaard 

blev af GF Forsikring udvalgt til en af årets frivillige ildsjæle 
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// ÅRSBERETNING, TURNERINGSUDVALGET 

- Begunstiget af godt vejr til vores turneringer   
Turneringsudvalget har som opgave at tilrettelægge og gennemføre samtlige  Frederikssund Golfklubs klubturnerin-
ger.  

Vi har i 2017 haft 5 dage med klubturneringer og 4 dage med klubmesterskaberne. 

Vi har stort set været begunstiget af godt vejr til vores turneringer i år. 

Der blev kåret klubmestre i Dame og Herre række, i Midage Herre række,  i Senior Dame og Herre række, i Veteran 
Dame og Herre række samt i Junior drenge.   

Referater fra turneringerne har været bragt i tidligere numre af Klubbladet og resultaterne kan ses i Golfbox. 

Nedenstående en oversigt over turneringer i 2017. 

Henning Vinther og Flemming Gottschalk er udtrådt af turneringsudvalget. En stor tak til begge for deres arbejde i 
udvalget. Udvalget har suppleret sig med 2 nye medlemmer Lars Gredsted og Jørren Kjær. 

Vi vil her benytte lejligheden til at takke vore sponsorer for de flotte præmier ved vore turneringer. Der skal også 
lyde en tak til de medlemmer, der i løbet af året har hjulpet turneringsudvalget. 

For 2018 forventer vi at afholde et uændret antal turneringer, og håber at der fortsat bliver en god tilslutning.  
 
 

 

 

 

 

 

 
Vores sidste turnering blev afholdt den 1. oktober i flot efterårsvejr, og der blev også leveret flotte resultater. 

SuperBrugsen Slangerup og Jægerspris var præmiesponsor på turneringen og der var flotte gavekurve som præmi-
er. 

A-række     B-række     C-række                                                . 
Søren Steffensen  39 point John Juel Søndergaard 45 point Oliver Thomas  56 point 
Alexander Meltinis  37 point Frederik Bøttcher  37 point Ludvig A. Kirketerp  36 point 
Torben Overby  36 point Pia Parkhøj   33 point Lise Knudsen  32 point 

Nærmest flaget på hul 18     Længste drive på hul 2. 
Damer: Lise Knudsen med 5,82 m    Damer: Birgit Jørgensen 
Herrer: Morten Madsen med 0,90 m    Herrer: John Søndergaard 

 

Ib Skovgaard Sørensen 

Turneringsnavn Dato Antal deltagere 

HOME åbningsturnering 8.april 100 spillere 

Proshoppens forårsturnering 12. maj 77 spillere 

HIDSIG GOLFER 13. -14. maj 17 spillere 

CARLSBERG flagturnering 2. juli 76 spillere 

SuperBrugsen andeturnering 1. oktober 73 spillere 

Klubmesterskaber slagspil 9.-10. september 53 spillere 

Klubmesterskaber hulspil 16.-17. september 25 spillere 
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7. APRIL 

Home åbningsturnering 

27. APRIL 

Forårsturnering & Hidsig Golfer 

28. APRIL 

Hidsig Golfer 1/8 & 1/4 finale 

29. APRIL 

Hidsig Golfer semifinale & finale 

27. MAJ 

Carlsberg Flagturtnering 

9. JUNI 
DGU Senior - Veteran Tour 

10. JUNI 
DGU Senior - Veteran Tour 

16. JUNI 
Danmarksturneringen 2. div., 4. div. & kvalifikation 

17. JUNI 
Danmarksturneringen 2. div., 4. div. & kvalifikation 

23. JUNI 
Dansk Revision & Bestyrelsens forkælelsesturnering 

19. AUGUST 
Danmarksturneringen 2. div., 4. div. & kvalifikation 

25. AUGUST 

Klubmesterskab Slagspil 

26. AUGUST 

Klubmesterskab Slagspil 

1. SEPTEMBER 
Sillebro Cup 

7. SEPTEMBER 

Sponsorturnering 

15. SEPTEMBER 

Udvalgsturnering 

22. SEPTEMBER 
Klubmesterskab Hulspil 

23. SEPTEMBER 

Klubmesterskab Hulspil 

29. SEPTEMBER 
Andeturnering 

6. OKTOBER 

Parturnering Afslutning 

14. OKTOBER 

Bagmærketurnering 

På de næste sider kan du se klubbens turne-

ringer med sponsorer, hvornår de afvikles og 

hvilken spilleform.  

Sæt allerede nu kryds i kalenderen, så du er 

klar til at klikke på tilmeldingsknappen i 

Golfbox, når turneringen åbnes. 

Vi glæder os til at tage godt imod både dig 

og vores sponsorer, og vi vil gøre vores til at 

det bliver nogle hyggelige dage i godt sel-

skab.

 

TURNERINGPLAN 2018 
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HOME 

ÅBNINGSTURNERING 

 DATO 

 Lørdag den 7. april 

 GUNSTART 

 Kl. 08.30, Flaghejsning 

 kl. 08.00 

 TURNERINGSFORM 

 Individuel stableford 

 

Årets første turnering efter en 

lang vinter - meld dig hurtigt til, 

der bliver rift om pladserne. 

Sponsor er HOME Frederikssund 

ved  Lars Wilkens. Når du skal 

handle bolig, så tag fat i HOME 

Frederikssund, her får du en god 

og venlig betjening. 

 Telefon 7020 0020 

// TURNERINGSPLAN 2018 

CARLSBERG  

FLAGTURNERING 

 DATO 

 Søndag den 27. Maj 

 START 1. TEE 

 Kl. 09.00 

 TURNERINGSFORM 

 Slagspil 

 

Traditionen tro har vi også i 2018 

vores flagturnering med Carls-

berg som sponsor. 

Turneringen er en slagspilsturne-

ring, hvor det gælder om at nå 

så langt med de tildelte slag man 

har. Det udleverede flag sættes 

der hvor bolden lander efter det 

sidste slag. 

Carlsber er leverandør af drikke-

varer til klubbens restaurant, og 

støtter klubben via sponsorater 

og præmier. 
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DANSK REVISION 

BEST. TURNERING 

 DATO 

 Lørdag den 23. Juni 

 GUNSTART 

 Kl. 12.00 

 TURNERINGSFORM 

 Overraskelsesturnering 

 

Igen i år indbyder Dansk Revison  

Frederikssund og klubbens be-

styrelse til en anderledes turne-

ring, hvor forkælelse fra besty-

relsesmedlemmerne står i høj-

sædet. 

Dansk Revision er en god samar-

bejdspartner, uanset om du skal 

have lavet regnskab eller du skal 

have hjælp til regnskabsmæssige 

spørgsmål. 

// TURNERINGSPLAN 2018 

SILLEBRO CUP 

TURNERING 

 DATO 

 Lørdag den 1. September 

 GUNSTART 

 Kl. 09.00 

 TURNERINGSFORM 

 Individuel stableford 

 

Sillebroen Shoppingcenter har 

over de senere år været en fan-

tastisk samarbejdspartner for 

årets Sillebro Cup, hvor vores 

Elite spillere medvirker til at gøre 

dagen til en god oplevelse. 

Støt Sillebroen og besøg de man-

ge spændende forretninger i Sil-

lebroen Shoppngcenter i Frede-

rikssund.  
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ANDETURNERING  

 

 DATO 

 Lørdag den 29. September 

 GUNSTART 

 Kl. 08.30 

 TURNERINGSFORM 

 Individuel stableford 

 

Er det dig der skal have julean-

den med hjem? 

Igen i år afholder vi andeturne-

ringen, hvor du har mulighed for 

at vinde gode præmier, her-

iblandt ændrer til Mortens Aften 

eller til Julens bord. 

 

// TURNERINGSPLAN 2018 
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// ÅRSBERETNING, REGIONSGOLF 

 
I Frederikssund Golfklub spiller vore bedste hold i 
divisionerne og kvalifikationsrækken. Vore øvrige 
hold spiller i region Øst. 
 
Regionsgolf 
Regionsgolf-Danmark er den største klubturnering for 
klubgolfere i Danmark. Regionsgolf Danmark startede 
helt tilbage i 1970’erne og spilles som en landsdæk-
kende holdturnering med mange landsdækkende 
finaler. Mange ser på golf som en individuel sport, 
men det er så sandelig også et holdspil på forskellige 
niveauer. Der spilles landskampe og klubkampe på 
eliteniveau i divisionsrækkerne. Og lige under divisio-
nerne spilles klubkampe i regionerne Øst og Vest. De 
bedste hold fra regionsgolfen rykker op i divisioner-
ne. Og der spilles lands- og regionsfinaler i rækkerne. 
   
I Regionsgolf mødes klubhold indenfor forskellige 
kategorier. Holdene er inddelt efter handicap i A-D 
rækkerne og efter alder i Senior, Veteran og Superve-
teran rækkerne.   
  
Der spilles en dame- og tre herresingler, samt en mix-
foursome. Der spilles hulspil uden handicap. Holdene 
er inddelt i puljer - typisk med fire klubhold i hver. Et 
regionshold møder tre andre klubbers hold og der spil-
les såvel ude som hjemmekampe.  Regionsgrundspillet 
består således af 6 kampe. Vinderne går herefter vide-
re til mellem- og slutrunder. Grundspillet foregår om 
foråret og forsommeren, samt mellem- og slutspil i 
efteråret.  

 
 
 
Frederikssund golfklub har succes.  
FGK har været med i mange år og har haft pæn sports-
lig succes.  Gennem årene er flere af vore hold blevet 
lands- og regionsmestre og vi håber, at dette også fort-

sætter i de kommende år.  
 
2017 var et spændende år for 
regionsgolfen og igen lykkedes 
det for FGK at gøre sig gælden-
de. Vi stillede med hold i 9 ræk-
ker og i senior C rækken blev 
holdet Regionsmestre. 

Regionsfinalen i Senior C blev 
afviklet i august på Simons Golf 
Klub. Vi blev Regionsmestre, da 
vi besejrede Hedeland Golf Klub 
med en flot sejr på 9-2. På bille-
det ses finaleholdet med Lars 
Hornung, Lars Gredsted, Pia 
Parkhøj, holdkaptajn Vera Kir-
keterp, Klaus Augustinus og Jør-
gen Schmidt.  

Alle interesserede fuldtidsmed-
lemmer med et EGA-handicap 

Golf er også en holdsport 
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// ÅRSBERETNING, REGIONSGOLF 

kan melde sig til Regionsgolf via Golfbox på sam-
me måde, som man tilmelder sig de almindelige 
klubturneringer. Klubben håber, at mange af 
vore dygtige spillere vil deltage, så vi kan stille 
med nogle rigtig stærke hold og skabe gode re-
sultater.   
 
I skrivende stund er holdkaptajnerne for de en-
kelte hold i fuld gang med at sætte holdene for 
2018.  
 
Holdene i 2018: 
B-rækken (hcp. min. 11,5)  
Holdkaptajn Peter Basse 
 
C-rækken (hcp. min. 18,5)  
Holdkaptajn Klaus Augustinus 
 
D-rækken (hcp. min. 26,5)  
Holdkaptajnn Jytte Gredsted 
 
Senior B (+50 år)  
Holdkaptajn Lennart Mileheim 
 
Senior C (+50 år)  
Holdkaptajn Jens Berger 
 
Senior D (+50 år, hcp. min. 18,5)  
Holdkaptajn Lars Gredsted 
 
Veteran Elite (+60 år)  
Holdkaptajn Ib Skovgaard 
 
Veteran B (+60 år)  
Holdkaptajn Annita Thambo 
 
Veteran D (+60 år, hcp. min. 18,5)  
Holdkaptajn Ole Nøhr 
 
Superveteran (+70 år)  
Holdkaptajn Steffen Johansen 
 
Læs mere om turneringen på Regionsgolf Dan-
marks hjemmeside http://rgd.dk/ 
 
Er du interesseret eller har spørgsmål. Kontakt 
holdkaptajnerne elle klubbens regionsholdsko-
ordinator …  
 
Jørren Kjær 
Regionsholdskoordinator 
kjaer@vinpakken.dk 
tlf. 2071 0151   

http://rgd.dk/
mailto:kjaer@vinpakken.dk
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// ÅRSBERETNING, PROSHOP & TRÆNERE 

 
Først vil jeg gerne sige, at jeg er glad for at samarbej-
det  mellem FGK og Dansk Golf Akademi forsætter.  

Jeg er sikker på, at der er fundet en rigtig god løsning 
for alle.  

Der kommer et par ændringer i personalet i 2018  

Cetti kommer ikke til at have sin daglige gang i FGK. 
Jeg håber på, at han kommer og laver nogle kurser i 
løbet af sæsonen. 

Nicki bliver vores nye træner i Proshoppen. 

Jeg håber, I vil tage godt imod ham. Han har arbejdet i 
Dansk Golf Akademi i mange år, hvor han bl.a. har væ-
ret hovedansvarlig træner i Smørum i flere sæsoner. 

Nicki er en super god træner. Han er også en super 
god fitter af udstyr, så hvis I tænker, at det er ved at 
være tid til nyt udstyr, så laver vi dage hvor Nicki er 
klar til at hjælpe jer.   

Jeg vil forsat være tilstede som de sidste 4 år, hvilket 
jeg er meget glad for. Ulla vil fortsat hjælpe i shoppen i 
2018. Udover det vil I blive betjent af frivillige hjælpe-
re fra klubben / kontoret samt af en ung mand om 
eftermiddagen + weekender.  

Påsken ligger tidligt i år, hvilket giver os mulighed for 
at komme godt og tidlig i gang med golfsæson.  

Shoppen holder påskeåbent  
Mandag d. 26/3 til lørdag d.31/3 kl.10-14  

Herefter samme åbningstider som sidste år. 

Husk !  
I Proshoppen har vi som altid prisgaranti, hvis du inden 
for 14 dage kan købe det samme produkt til en lavere 
pris i en lokal butik matcher vi prisen.   

Påskekurser  

Der er ved at blive udarbejdet 2 påskekurser. 
Her vil 6 – 8 personer kunne deltage på hvert kursus.  
Kurserne vil være Grundsving samt Grundsving med 
køller. 
Varighed  1 ½ time. Pris for et kursus  kr. 249,-  
Datoer og tider vil der blive informeret mere om, når 
vi har det klart. 
 
 

 

 

 

 

 
Gratis klubtræning for alle fuldtidsmedlemmer. 

Der vil bliver 3 dage, hvor vi holder gratis klubtræ-
ning.Her vil I alle kunne får gratis undervisning og træ-
ningsråd. Der vil der være 3 trænere til rådighed. Træ-
ningen varer 1 ½ time. 

Der kan være 3 hold med 6 pr. hold, som skal rundt på 
3 stationer: put, langspil og indspil. 
Datoer og tid: Lørdag, d. 12. maj, lørdag, d. 26. maj 
samt lørdag d. 30. maj. 
Der vil være 4 starttider hver dag, - kl. 9.00, 10.30, 
13.00 og 14.30 

Vigtigt ! Tilmelding skal ske til klubben via golfbox. 
Træning af protrænere 

Golf bliver endnu sjover at spille, når man har redska-
ber til at forbedre sig eller ihverfald vide, hvorfor det 
går galt de dage hvor spillet ikke vil.  

Gratis klubtræning for alle fuldtidsmedlemmer …. 
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// ÅRSBERETNING, PROSHOP & TRÆNERE 

Som foregående år vil vi tilbyde individuel 
træning og kurser.  

Vi har mange gode erfaringer med at et 
træningsforløb over flere uger giver en 
ekstra glæde i spillet. 

En del kommer også for bare at få en en-
kelt træningstid, hvis der er en specifik 
ting, de ønsker at forbedre ( kan følges op 
med yderligere tid / tider) 

Husk, at vi i forbindelse med træning laver 
en video, som vi sender til dig, der viser, 
det du har været igennem med både bille-
der og kommentarer til hvad der yderlige-
re kan gøres.  

Vi er altid klar til at være med til at forbed-
re dit spil, uanset om det er en lille opgave 
eller større forløb er vi klar. 

I Dansk Golf Akademi har vi et trænings-
koncept, hvor du i lighed med fitness ver-
denen kan abonnere på træning. Konceptet går i sin 
enkelthed ud på at du kan træne alt det du lyster for 
299 kr/md, på alle vores Gå Til Golf hold. 

Der kan også købes enkelte kurser i Frederikssund.  
 

Er det interessant for dig kan du læse mere om det på 
golfoplevelser.dk eller komme forbi shoppen.  

 På gensyn til sæson 2018 
Carina Vagner 
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NOTER TIL ÅRSREGNSKABET 

 
INDTÆGTER 
De samlede indtægter for året er kr. 5.949.068,- 

BANEUDVALG 
Resultatet for Baneudvalget er godt kr. 160.000,- bedre end budgettet, hvilket primært skyldes, at vi har undværet 
en greenkeeper i en længere periode og at vores udgifter til banevedligehold er væsentligt lavere end budget, 
blandt andet har vandingsvand ikke været nødvendig. 

BYGNINGSUDVALGET 
Budgettet er overskredet med knapt kr. 10.000,-, hvilket dog ikke giver et korrekt billede af udvalgets økonomi, 
idet alene udgiften til opvarmning har været 27.000,- dyrere end budgetteret, på grund af det kolde og fugtige for-
år.  Samtidig har vi brugt / afsat ( igangværende arbejder) i alt kr. 80.000,- til ombygning af bagladen. Så alt i alt har 
udvalget sparet væsentligt på omkostningerne i 2017. 
Det der så ud som en meget tung post, på udvalgets konto til reparation af vores vandbehandlingsanlæg endte, på 
grund af et godt samarbejde med både Frederikssund Kommune/Novafos, TopDanmark Forsikring og Stiftelsen, 
uden væsentlige udgifter og da der samtidig er sparet på omkostningerne giver kontoen faktiske et  resultat der er 
væsentligt bedre end budgettet. 

SPONSORUDVALG 
Samlet set er Sponsorudvalget kommet ud af året med et resultat der er godt kr. 45.000,- bedre end budget. Dels 
fordi flere sponsorer har gentegnet end vi turde håbe på, og dels fordi der er kommet nye sponsorer til. 

SILLEBROEN 
Resultatet for Sillebroen (vores simulatorer) er godt kr. 12.000,- bedre end budget, hvilket er fordelt med ca. halv-
delen i flere indtægter og halvdelen i sparede omkostninger. 

SPORTS– OG JUNIORUDVALG 
Til sammen har Sports– og Juniorudvalget givet et resultat der er knapt kr. 50.000,- bedre end budget, og dette på 
trods af god aktivitet i begge udvalg og ikke mindst mange nye juniorer, der har givet  masser af aktivitet i udvalget. 

TURNERINGSUDVALG 
Turneringsudvalget er altid svært at budgettere, fordi vejret let spiller ind på hvor mange der deltager i klubbens 
turneringer, men på trods af årets meget regnfulde vejr, har mange af vores medlemmer deltaget flittigt i turnerin-
gene, og alt i alt kommer udvalget ud af året med et resultat der er godt kr. 28.000,- bedre end budget. 

FRIVILLIGUDVALGET 
Da udvalget var nyoprettet i 2017, havde det ikke et selvstændigt budget. Udvalgets aktivitetsniveau har i løbet af 
året været meget højt, og alligevel er der kun brugt godt kr. 2.000,-. 

ADMINISTRATION 
Resultatet der er knapt 30.000,- dårligere end budgettet indeholder et afsat beløb på kr. 35.000,- til tab på debito-
rer, som dog ihærdigt forsøges inddrevet via klubbens advokat. Vi håber, at kunne tilbageføre en del af dette i 
2018, men da de på nuværende tidspunkt må vurderes som tabte, er de afsat. 

 

Årsregnskabet viser et resultat på kr. 970.908,- før afskrivninger, hvilket er knapt 325.000,- bedre end 
budgettet.  
Da vi har brugt kr. 715.000,- på afdrag på vores realkreditlån betyder det, at vi i 2017 vil have et positivt 
likviditetsresultat mod et forventet brug af likvide midler. 
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ÅRSREGNSKABET 2017 
DRIFTSREGNSKAB 

RESULTATOPGØRELSE Budget 2017 Realiseret 2017 Realiseret 2016 

 T-Kr. Kr. T-Kr. 

Indtægter 
  Kontingenter og indskud 4.439 4.391.270 4.493 
  Greenfee indtægter 602 619.934 669 
  Sponsor indtægter 339 384.888 410 
  Øvebolde og bagskabe m.v. 418 449.336 482 
  Offentlige tilskud 100 103.640 119 

Indtægter i alt  5.898 5.949.068 6.128 

 
Udgifter 
  Administration -1.195 -1.167.611 -1.206 
  Bygningers drift -892 -901.101 -792 
  Banens drift -2.264 -2.106.610 -2.850 
  Udvalg -391 -291.855 -307 
  Sponsorudgifter -45 .46.217 -47 
  Træner -183 -178.504 -183 

Udgifter i alt -4.970 -4.691.898 -5.385 

Resultat før renter og afskrivninger 928 1.257.170 743 

 
Finansielle poster 
  Finansielle indtægter 0 1.347 3 
  Finansielle udgifter -282 -287.609 -336 

Finansielle poster i alt -282 -287.609 -333 

Resultat før afskrivninger 646 970.908 410 

 
Afskrivninger 
  Maskiner og inventar -162 -160.271 -181 
  Bygninger -11 -10.986 -12 
  Baneanlæg -26 -24.585 -26 
  Tunnel og veje 0 0 0 
  Tab på debitorer, konstateret 0 2.376 -16 
  Tab på debitorer, hensat 0 -35.000 0 

Afskrivninger i alt -199 -228.465 -235 

 

Driftsresultat 447 742.443 175 
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ÅRSREGNSKABET 2017 
BALANCE 

AKTIVER  31.12.17 31.12.16 

Materielle anlægsaktiver  Kr. T-Kr. 

  Bygninger  9.112.469 9.124 

  Baneanlæg  4.912.302 4.937 

  Tunne og veje  1.686.399 1.686 

   Maskiner og inventar  242.012 402 

Materielle anlægsposter i alt  15.953.182 16.149 

 

Finansielle anlægsaktiver i alt   35.320 34 

 

Finansielle aktiver i alt   15.988.502 16.183 

 

Omsætningsaktiver 

Tilgodehavender 

  Tilgodehavende kontingenter  1.418.353 1.560 

  Hensat til imødegåelse af tab  -35.000 -24 

  Periodeafgrænsningsposter  212.258 210 

  Tilgodehavende moms  85.441 65 

Tilgodehavender i alt  1.681.052 1.811 

 

Likvide beholdninger  1.025.168 940 

Omsætningsaktiver i alt  2.706.220 2.751 

Aktiver i alt   18.694.722 18.934 
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ÅRSREGNSKABET 2017 
BALANCE 

PASSIVER  31.12.17 31.12.16 

  Kr. T-Kr. 

Egenkapital    

  Overført resultat pr. 1. januar  7.470.448 7.296 

  Årets resultat  742.443 175 

  8.212.891 7.471 

 

  Golfandele pr. 1. januar  4.695.000 4.695 

  Golfandele pr. 31. december  4.695.000 4.695 

 

Egenkapital i alt  12.907.891 12.166 

 

Gæld 

  Spar Nord Bank, Erhvervslån (klubhus)  3.203.278 4.165 

  Andel af langfristet gæld, der forfalder inden for 1. år  -769.871 -714 

  Langfristede gældsforpligtelser i alt  2.433.407 3.451 

 

  Kreditinstitutter  769.871 714 

  Diverse kreditorer  586.835 499 

  Forudfaktureret kontingent  1.650.051 1.666 

  Feriepengeforpligtelser  67.500 123 

  Skyldige lønafhængige omkostninger  279.167 315 

  Kortfristede gældsforpligtelser  3.353.424 3.317 

 

Gæld i alt  5.786.831 6.768 

 

Passiver i alt  18.694.722 18.934 



FGK ÅRSMAGASIN 2018 - SIDE 48 

 

PENGESTRØMSANALYSE 2017 
  

 

 

 

 

   2016 

   T-Kr. 

Årets resultat   742 

 

  Afskrivninger, anlægsaktiver   196  

  Kursregulering, værdipapirer   -2 

  Reguleringer   194 

 

  Ændringer i tilgodehavender   130 

  Ændring i kortfristet gæld   37 

  Pengestrømme fra driftsaktivitet   1.103 

 

  Nettotilgang af materielle anlægsaktiver m.v.   0 

  Ændring i langfristet gæld   -1.018 

  Ændringer i likvider   85 

 

Likvider primo   940 

Likvider ultimo   -1.025 

   0 
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BUDGET 2018 
  

RESULTATOPGØRELSE  Budget 2018 Realiseret 2017 

  Kr. T-Kr. 

Indtægter 
  Kontingenter og indskud  4.149.055 4.391 
  Greenfee indtægter  577.000 620 
  Sponsor indtægter  432.455 384 
  Øvebolde og bagskabe m.v.  401.960 449 
  Offentlige tilskud  100.000 104 

Indtægter i alt   5.660.470 5.949 

 
Udgifter 
  Administration  -1.210.715 -1.168 
  Bygningers drift  -887.300 -901 
  Banens drift  -2.382.349 -2.100 
  Udvalg  -407.440 -292 
  Sponsorudgifter  -150.500 -46 
  Træner  -182.504 -179 

Udgifter i alt  -5.220.807 -4.685 

Resultat før renter og afskrivninger  -439.663 1.264 

 
Finansielle poster 
  Finansielle indtægter  0 1 
  Finansielle udgifter  -220.495 -288 

Finansielle poster i alt  -220.495 -287 

Resultat før afskrivninger  219.168 978 

 
Afskrivninger  -144 -228 

Driftsresultat  75 749 
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FORSLAG 

 
TIL GENERALFORSAMLINGEN 2018 

FRA BESTYRELSEN 

Fastsættelse af værdi på andel 

Bestyrelsen foreslår at værdien på kr. 5.000,- 

fastholdes. 

Valg af formand 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Michael Tøgersen 

Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Bestyrelsen foreslår genvalg af  Leif Schunck 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Jeanne Neumann 

Bestyrelsens foreslår valg af Jørren Kjær 

Valg af suppleanter 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Niels Erlandsen 

Bestyrelsen foreslår valg af Klaus Augustinus 

Valg af revisor 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Dansk Revision 

 

FRA MEDLEMMERNE 

Mette Andresen 

Forslag til vedtægtsændring 

Begrundelse 
For at forsøge at fastholde klubbens unge medlem-
mer foreslås det, at terminerne for skift mellem med-
lemskategorierne Ungsenior og Studerende gøres 
mere fleksibel, da det meget tit er usikkert hvornår 
man optages på en uddannelse. Det sker således ikke 
nødvendigvis på et tidspunkt, der stemmer overens 
med den hidtil fastsatte termin, 30. september til en 
1. januar. 
 

Ny §6 Udmeldelse (ændring understreget) 

Udmeldelse eller ændring af medlemskategori til et 
billigere medlemskab, skal ske skriftligt senest den 
30. september til en 1. januar, dog kan ændring fra 
kategorien Ungsenior til Studerende ske med en må-
neds varsel til udgangen af et kvartal ved optagelse 
på en SU-berettiget uddannelse. 
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PRISER 2018 
 

KONTINGENTER 

Seniormedlemskab Pr. kvartal 1.815,00 

Hverdagsmedlemskab - 1.515,00  

Ungseniormedlemskab - 1.180,00 

SU medlemskab - 625,00 

Juniormedlemskab - 300,00 

Juniormedlemskab uden banetilladelse Pr. år 400,00 

Flex B medlemskab - 1.995,00 

Flex B medlemskab inkl. øveområder og øvebolde - 2.790,00 

Flex A medlemskab (Begrænset til 150 medlemmer) - 995,00 

Flex A medlemskab inkl. øveområder og øvebolde - 1.790,00 

Lokalmedlemskab I (Kun mulig i det kalenderår hvor man får banetilladelse) Pr. kvartal 1.000,00 

Lokalmedlemskab II (Kun mulig i det andet kalenderår efter man får banetilladelse) - 1.500,00 

Obligatoriske øvebolde (opkræves med kontingent for april kvartal) 

Senior, hverdag, ungsenior, SU og lokalmedlemskaber Pr. år 380,00 

Juniormedlemskaber - 220,00 

BAGSKABE OG GARAGER 

Overskab Pr. år 440,00 

Underskab - 510,00 

Underskab med EL - 1.150,00 

Juniorskab - 270,00 

Garageplads til scooter med EL - 1.150,00 

Garageplads til buggy, benzin - 950,00 

Garageplads til buggy med EL - 1.600,00 

Gebyr for udlevering af nøgle, junior  100,00 

Gebyr for udlevering af nøgle, til andre  200,00 

Gebyrer refunderes ikke og nøglen skal afleveres ved opsigelse af skab 

UDLEJNING AF BUGGY 

Medlemmer 1 runde 200,00 

Gæster 1 runde 250,00 

10 turs kort  Ved køb 1.500,00 

Årskort (1.3 til 30.11) Ved køb 2.500,00 

GREENFEE 

Greenfee 19+ år, max pris på hverdage Pr. dag 250,00 

Greenfee 19+ år, max pris på weekend– og helligdage - 350,00 

SGO ORDNING, gælder kalenderåret 

Kan tilkøbes af Senior-, Ungsenior- og SU medlemmer Ved køb 900,00 

INDSKUD (Betales af alle bortset fra juniorer) Ved indmeldelse 995,00 
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FREDERIKSSUND GOLFKLUB 
Skovnæsvej 9 ● 3630  Jægerspris 

Telefon: 4731 0877 ● Email: fgk@fgkgolf.dk 
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