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Referat fra bestyrelsesmøde 
Tirsdag, den 13. november 2018, kl. 17.30 
Deltagere    
 Michael Tøgersen (MT) 
 Leif Schunck (LS)  
 Peter Basse (PB)  
 Peter Kirketerp (PK)  
 Jeanne Neumann (JN)   
 Inger M.  Stubbergaard (IS)  

 Jørren Kjær (JK) 
 Niels Erlandsen (S) (NE )  
 Christian Brangstrup (S) (CB) Afbud 

Klaus Augustinus (KA) Afbud 
Jørgen Bundgaard  (JPB)

 
Dagsorden      
     

1. Regnskab -31.10 og budgetforecast for året.  
JB gennemgik regnskabet med forecast for resten af året, og der er i forhold til forventningerne fra sidste 
måned en del ændringer, blandt andet på reservedele til maaskinparken, hvorfor resultatet forventes lidt 
dårligere end sidste måned, men dog stadig med et bedre resultat end budgetteret. 
  

2. Budget 2019 – 1. udkast   
Budgetudkastet for 2019 blev gennemgået i overordnede tal, og der skal findes besparelser i omfanget af ca. 
kr. 150.000,-. Det reviderede budgetforslag til bestyrelsens godkendelse på bestyrelsesmødet i januar, 
præsenteres og gennemgås på bestyrelsesmødet i december. 
 

3. Orientering fra formand og udvalg  
Formand & udvalg 

a. Formand 
Næste bestyrelsesmøde, som er tirsdag den 11 december,  flyttes til kl. 16.30. Efter det ordinære 
bestyrelsesmøde fortsætter bestyrelsen med drøftelse af blandt andet ønsker til banen i de 
kommende år. 
 
I forbindelse med at vores 2 simulatorer nu er flyttet hjem i klubben, blev det besluttet, da både 
restauranten og klubhuset er lukket, når der spilles,  at det bliver muligt at købe øl og vand i 
simulatorrummet, som ikke må medtages til klubhuset af hensyn til restauratøren, og at betaling kun 
kan foregå med mobilepay, så der ikke er kontanter i simulatorrummet. Det bliver ikke tilladt selv at 
medbringe drikkevarer, bortset fra kaffe. 
 
Vi vurderede, at der ikke umiddelbart er det store for FGK ved at deltage i den kommende broåbning i 
okt./nov. 2018, for det varer ikke så længe, før man i givet fald skal byde ind som idrætsklub i 
kommunen. 

   

  Fremover bliver der en fast klumme i klubbladet med et område fra Golfspillerne i Centrum. 

 
b. Udvalg 

- Baneudvalg 
Der skal indkaldes til baneudvalgsmøde inden næste bestyrelsesmøde. 
 
Pesticidreglerne for golfklubber sendes til bestyrelsen sammen med dette referat. 
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a. Investering 2019 – Arbejdsbil med lad / John Deere. Investering skubbes og drøftes i 2019 
b. Vi forsøger at holde så meget af banen som muligt åben for spil til sommergreens frem til 

1. december, men afhængig af vejrlig kan det blive nødvendigt at lukke tidligere. 
 

- Bygningsudvalg 
Udlejning af grundstykke på den anden side afvejen efter hul 12/13: Kontrakten udløber pr. 
31.12.2019, og der aftales en ny 5 års leje. 
 

- Frivilligudvalg 
Bunkerholdet har nu været alle bunkers igennem, og der er ordnet kanter på alle. 
Baneholdet mangler en elektrisk grensav. Markedet undersøges. 
 

- Handicapudvalg 
Der skal i løbet af vinteren informeres om de kommende regler gældende fra 2020, idet 
medlemmerne anbefales at registrere alle runder allerede fra 2019, så systemet fra 1.1.2020 
har mulighed for at beregne handicap efter de nye regler. 
 

- Juniorudvalg 
Juniorerne fastholdes i vinterperioden blandt andet ved træning på simulatorerne hver søndag 
fra kl. 09.00 til 12.00, i hvilket tidsrum simulatorerne vil være blokeret for andre. 
 

- Kommunikationsudvalget 
Vi er i dialog med en kandidat, som vi håber har lyst. 
   

- Regeludvalg 
Der aftales en enkelt undervisningsdag i uge 50 og resten i perioden fra januar til marts. 
JB tager fat i Anders. 
 

- Sponsorudvalg 
JB indkalder til sponsorudvalgsmøde i uge 2/2019. 
 

- Turneringsudvalg 

Turneringsfee hæves som anbefalet af turneringsudvalget fra 2019 til kr. 100,-. Beløbet 

anvendes til at gøre det mere attraktivt at deltage i turneringene ved lidt forplejning på dagen. 

4. Sekretariatet 
a. Simulatorrum, Alarm og nøgler 

Det blev besluttet at sætte ny lås i døren til simulatorrummet, der kan styres af alarmsystemet som 
vores andre klubhusdøre. Døren udstyres med briklæser, som så udleveres til brugere af 
simulatorrummet (Udl. gebyr kr. 100,-). Brugerne registreres i alarmsystemet, der så registrerer brug. 
Det kamera, der sidder uden for døren, flyttes ind i simulatorrummet, så der i tilfælde af hærværk er 
dokumentation for dette. 
 

b. Golfspillerne i Centrum 
JB udleverede et eksempel på brug af GiC og gennemgik dette. 
Der var enighed om, at vi i 2019 skal fokusere på brug af systemet, ikke bare i bestyrelsen, men i alle 
relevante udvalg og hos både restauratør og hos trænerne. 
Udvalgsformænd m.fl. kan henvende sig til Jørgen, hvis man ønsker adgang. 


