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Referat fra  bestyrelsesmøde 
Tirsdag, den 22. januar 2019, kl. 17.30 
Deltagere    
 Michael Tøgersen (MT) 
 Leif Schunck (LS)  AFBUD 
 Peter Basse (PB) AFBUD 
 Peter Kirketerp (PK)  
 Jeanne Neumann (JN)   
 Inger M.  Stubbergaard (IS)  
 Niels Erlandsen (NE)  
 Jørren Kjær (JK)  
 Christian Brangstrup (CB) 
 Jørgen Bundgaard  (JPB) 
Inviterede Dorthe Lodahl Krusaa Dansk Revision 
 
Dagsorden      
     

1. Årsregnskab  - Dorte Lodahl Krusaa 
Dorthe gennemgik udkastet til årsregnskabet, der viser et overskud før afskrivninger på kr. 431.243,-, hvilket 
er kr. 219.553,- bedre end budgettet. 
Regnskabet blev godkendt af bestyrelsen og er således indstillet til godkendelse på generalforsamlingen 
 

2. Endeligt budget 2019 
JB gennemgik udkastet til budget for 2019. 
Budgettet viser et overskud på kr. 250.099,- før afskrivninger. 
Det skal dog bemærkes, at vi ultimo 2019 skal indfri lånet på klubhuset med afdrag i 2019 på i alt kr. 
2.431.776,-. 
Budgettet blev godkendt af bestyrelsen og er således indstillet til godkendelse på generalforsamlingen. 
 

3. Orientering fra formand og udvalg  
Formand & udvalg 

a. Formand 
Der afholdes generalforsamling tirsdag den 12. marts 2019 kl. 19.00. 
 
Der afholdes årsmøde for udvalgsformænd torsdag den 21. marts 2019 kl. 18.00. 
 
Som noget nyt kan alle bestyrelsesmøder ses i aktivitetskalenderen på hjemmesiden. 
 
Der har med stor succes været afholdt 2 møder med mere end 130 deltagere, hvor de nye golfregler 
er blevet gennemgået af Jespwer Parkhøi, og der er yderligere 1 møde den 19. februar. Tilmelding på 
golfbox. 
 
PK udarbejder til næste bestyrelsesmøde et likviditetsbudget, som skal anvendes i forbindelse med 
beslutning om finansieringen ifm. indfrielse af lån i klubhuset. Pt. har vi ca. kr. 250.000 på konto, og 
der skal jf. ovenfor afdrages ca. kr. 2.400.000, hvor vi budgetterer med ca. kr. 250.000 fra driften. Det 
efterlader et likviditetsunderskud på ca. kr. 1.900.000 ex. andre likviditetspåvirkninger, så noget skal 
ske, og vi har et par muligheder ”i skuffen”, så det er jo positivt. 
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Vores erhvervsklub har ca. 25 medlemmer, og vi ønkser stadig flere medlemmer. Næste møde er i 
Sillebroen med temaet ”salg og eksponering”, som jo er relevant for de fleste. 
 
De nye ledelser i Damedagen og Parturneringen er på plads og klar til sæsonen, mens der vist fortsat 
mangler en ny formand til Herredagen efter Mogens Davidsen. 
 
Vi har indgået et samarbejde med DGU omkring medlemshvervning, som vi forvenhter os meget af, 
idet DGU tilbyder 60 timers arbejde for os, mod at vi budgetterer med kr. 50.000 i samlede udgifter i 
hverveudvalget, hvilket var kr. 15.000 mere end forventet, men værd at prøve. 
 
Der er Åbningsturnering d. 6. april og Golfens Dag d. 28. april, hvor vi får brug for alle kræfter. 
 
Simulatorerne er som tidligere nævnt taget tilbage til klubben, i de dertil af Henrik Helt byggede 
lokaler, og udnyttelsesgraden er større end nogensinde, hvilket er ekstraordinært godt, da vi nu har 
betalt sidste afdrag på dem. Der er endvidere godt gang i salg af drikkelse ved simulatoren, som 
forventes at dække el- og varmeudgiften. 
 
Vi har forlænget aftalen med Sillebroen. Mange tak for det. Husk at støtte Sillebroen, som de støtter 
os. 

 
b. Udvalg 

- Baneudvalg 
JB orienterede om de sidste 2 baneudvalgsmøder i henholdsvis december og januar. 
Møderne tager udgangspunkt i de ønsker bestyrelsen havde fremlagt, omkring hvordan banen 
kunne forbedres i de kommende år. 
Baneudvalget drøftede på december mødet og besluttede ændrede klippehøjder for 2019, et 
forslag til ændrede klippebredder for fairway, semirough og klippet rough, samt at udarbejde 
et oplæg til baneforbedringer i 2019-2023. 
På baneudvalgsmødet i januar drøftede udvalget således de enkelte huller, fra hul 1-9, og 
besluttede forslag til ændringer, som JB har skitseret grafisk.  
Når alle 18 huller er gennemgået og forslaget er vedtaget, sendes dette videre til bestyrelsen 
til videre bearbejdtning, og foreslår at forslaget fra baneudvalg efter bestyrelsens 
bearbejdtning, drøftes på et medlemsmøde. 
Referater fdra baneudvalget kan ses på hjemmesiden. 
 

- Begynderudvalg 
CB orienterede om, at udvalget er klar og at der afholdes opstartsmøde torsdag den 21. 
februar. 
Udvalget for ventyer at begynde sæsonen den 1. april, såfremt vejret tillader dette. 
 

- Frivilligudvalg 
(IMS) Udvalget har siden sidst arbejdet med at fjerne nedfaldne grene (efter stormen) på 
banen, et kæmpe arbejde med rivning af store arealer. 
Også parkeringsarealet er blevet renset for blade/grene. 
 

- Handicapudvalg 
(JB) Handicapudvalget påtænker at udsende orienterende materiale omkring det nye 
handicapsystem (2020), i løbet af foråret, men afventer DGU materiale. Det primære i 
orienteringen er at gøre medlemmerne opmærksom på, at de allerede fra i år skal indlevere så 
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mange scorekort som muligt, så det nye system har nok data at arbejde med fra 2020. 
  

- Hverveudvalg 
(JK) FGK har indgået aftale med DGU om 60 timers aktiv hjælp (gratis) til hvervning af nye 
medlemmer i 2019. Dette betyder at der vil være meget større fokus på medlemshvervning i 
år, men samtidig også at vi så har behov for flere medlemmer til hverveudvalget, så har du 
mod på at give en hånd med, så tag fat i Jørren Kjær eller i sekretariatet. 
 

- Juniorudvalg 
Søndag den 27. januar afholdes der junior vinterturnering i 3 rækker på Nordbanen , hvis 
vejret tillader dette. Sidste år var 27 seje juniorer med i turneringen. 
 

- Kommunikationsudvalg 
Vi mangler stadig en formand til udvalget, og specifikt en der har et godt kendskab til arbejdet 
med opsætning og tilrettelser i programmet wordpres, så hvis du har tid og erfaring med 
dette, så kontakt gerne Michael Tøgersen eller Jørgen Bundgaard. 
 

- Regeludvalg 
Jesper Raahauge har udarbejdet et nyt sæt lokalregler (efter de nye golfregler fra 2019), og 
disse ligger på hjemmesiden og i print ved greenfee standeren. 
 

- Sponsorudvalg 
(JB) Sponsorudvalget har fået ny formand, idet John Christiansen (JC) har overtaget efter 
Michael Tøgersen, der fortsætter som menigt medlem af udvalget. 
Udvalget arbejder mod en forøgelse af sponsorer og der er udarbejdet nyt sponsorkatalog, der 
er tilgængeligt på hjemmesiden. 
 
Det henstilles til klubber i klubben og klubbens udvalg, at sikre at der ikke sker sammenfald 
med klubbens sponsorer. Ligeledes skal det sikres, at nye sponsorer ikke konflikter med de 
aftaler der allerede er indgået. Såfremt man ønsker at kontakte sponsorer der allerede er i 
klubbens regi eller hvis der kan være konflikter i forhold til de aftaler der allerede er indgået, 
skal JC eller JBkontaktes for godkedelse. 
 

- Sportsudvalg 

Sportsudvalget er i gang med forberedelserne til sæsonen 2019, og årets træningslejr bliver i 

danmakr i wekenden den 12-14 april. 

   

- Turneringsudvalg 

Turneringsudvalget mangler desperat nye medlemmer, så hvis du har lyst til at give en hånd 

med ind imellem, så kontakt venligst Lars Gredsted. 

4. Sekretariatet 
5. Eventuelt 

Afbud til næste møde fra Niels Erlandsen 


