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Referat fra bestyrelsesmøde 
Tirsdag, den 12. februar 2019, kl. 17.30 
Deltagere    
 Michael Tøgersen (MT) 
 Leif Schunck (LS)  
 Peter Basse (PB) AFBUD 
 Peter Kirketerp (PK)  
 Jeanne Neumann (JN)   
 Inger M.  Stubbergaard (IS)  
 Niels Erlandsen (NE)  AFBUD 
 Jørren Kjær (JK)  
 Christian Brangstrup (CB) 
 Jørgen Bundgaard  (JPB) 
 
 
Dagsorden      
     

1. Regnskab 1.1-31.1.2019 
JB gennemgik regnskabet for perioden. Bortset fra periodeforskydninger i positiv retning følger regnskabet 
budgettet. 
JB har lavet et nyt regneark, hvor der automatisk udarbejdes et samlet overblik, når data er hentet fra 
bogholderisystemet. 
Det er aftalt, at der også indarbejdes det likviditetsbudget, som PK har lavet. 
Likeviditetsbudgettet, som PK fremlagde, viser, at vi med udgangen af 3. kvartal 2019 skal trække på 
kassekreditten eller have optaget lån til indfrielse af ejendomslånet, der forfalder med sidste afdrag den 
31.12.2019 på ca. kr. 2.000.000,-. Det nye lån forventes afviklet over maksimalt 10 år. 
 

2. Orientering fra formand og udvalg  
Formand & udvalg 

a. Formand 
- Oliver Ytte har desværre valgt at prøve lykken i Mølleåen. Held og lykke. Vi håber, du kommer 

tilbage til FGK på et tidspunkt. 
- Vi er ved at se på et forløb med Freja Anderson, som ønsker at satse lidt mere på golf, 

herunder deltagelse i 1. holdets træning mm. 
- Jørgen har lavet og udsendt et fint årsmagasin til brug for generalforsamlingen d. 12. marts. 

Det kan findes på hjemmeside og Facebook. 
- Der er møde for udvalgsformænd mv. d. 21. marts. 
- Sidste regelaften er d. 19/2, og så har Jesper Parkhøi haft ca. 170 medlemmer gennem de nye 

regler. 
- Simulatorerne fungerer godt hjemme i klubben, og belægningen har aldrig været højere, så 

det er super positivt. 
- Man kan allerede nu tilmelde sig til KIK´erne (Klubberne i Klubben (Dame-/herredag samt 

Parmatch) via Golfbox. Eks. har 44 spillere tilmeldt sig Parmatch pr. d.d. 
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b. Udvalg 
- Baneudvalg 

Baneudvalget fortsætter sit arbejde med et oplæg til en 3-5 års plan for banen, herunder et 
nyt klippemønster der skal være med til at styrke det visuelle indtryk af banen. 
Som det kan ses af hjemmesiden, under organisation/udvalg/baneudvalg/referater, er der 
allerede lavet et overordnet udkast til de første 9 huller, som dog skal viderebearbejdes inden 
det sendes til behandling i bestyrelsen. 
 

- Begynderudvalg 
CB har modtaget er flot gennemarbejdet oplæg til nye regelspørgsmål fra Jesper Parkhøi. 
CB afventer datoer fra hverveudvalget for åbent hus og andre hverveaktiviteter i 2019, 
hvorefter begynderudvalget vil prioritere deltagelse i disse aktiviteter. 
 

- Frivilligudvalg 
En del af udvalget er i øjeblikket i gang med ”flisning” af den bunke afklip, der ligger på 
parkeringspladsen bag klubhuset. 

-  
- Hverveudvalg 

Tirsdag den 26. februar afholdes der møde med  DGU, der i samarbejde med hverveudvalget 
skal skabe større fokus på medlemshvervning i 2019, så vi får en større tilgang af nye 
medlemmer. 
For at undgå fald i antallet af medlemmer, skal der der årligt omkring 100 nye medlemmer til, 
hvilket skyldes naturlig afgang af nogenlunde samme antal. Umiddelbart kan dette synes af 
mange, men golfsporten er præget af et forholdsvis højt aldersgennemsnit, som er 
medvirkende til dette, og selv om vi bliver ældre og ældre og fortsætter som aktive meget 
længere end for bare 20 år siden, så gør dette også, at der er et højere årligt frafald end i 
andre sportsgrene. 
Vi mangler seriøst medlemmer til hverveudvalget. 
 

- Juniorudvalg 
Kirsten Drefeld er  udtrådt af juniorudvalget. Stor tak til Kirsten for hendes engagement i 
udvalget gennem de senere år. 
  

- Kommunikationsudvalg 
Der arbejdes i øjeblikket på opdatering af hjemesiden, så vi ikke begynder sæsonen 2019 med 
informationer fra 2018 eller tidligere. Derfor er det vigtigt, at udvalgsformændene for de 
enkelte udvalg fremsender informationer om ændringer i såvel udvalgssammensætning som 
aktiviteter til JB snarest muligt. 
Alle brochurer er også under opdatering og forventes færdig medio marts. 
 

- Sponsorudvalg 
Sponsorudvalget er i gang med gentegning af de aftaler, der udløb med udgangen af 2018, og 
det går efter planen. I skrivende stund mangler der kun gentegning af 6 sponsorer til en samlet 
værdi af kr. 32.500,- ud af i alt kr. 351.795,-. 
Herudover arbejder John Christiansen ihærdigt på tegning af nye aftaler. 
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- Sportsudvalg  

Regionsgolfen er på plads, kun enkelte kampdage mangler. Holdledere er udpeget og holdene 

sammensat, hvilket fremgår af hjemmesiden under medlemer/regionsturnering. 

 

- Turneringsudvalg 

Sæsonen stor for døren, og dette udvalg mangler seriøst medlemmer. 

3. Sekretariatet 
a. Underskrift af årsregnskab 

Årsregnskabet med bilag fra revisor blev underskrevet af bestyrelsen. 
 

4. Eventuelt 


