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Referat fra bestyrelsesmøde 
Tirsdag, den 9. april 2019, kl. 17.30 
 
Deltagere    
 Michael Tøgersen (MT) 
 Niels Erlandsen (NE) Afbud 
 Peter Kirketerp (PK)  
 Peter Basse (PB)  
 Jeanne Neumann (JN)   
 Inger M.  Stubbergaard (IS)  
 Jørren Kjær (JK)  
 Christian Brangstrup (CB) 
 Leif Schunck (LS) 
 Jørgen Bundgaard  (JPB) 
 
Dagsorden      
     

1. Regnskab  for perioden 1.1 til 31.3.2019 
JB / PK gennemgik regnskabet, der viser et resultat, der stadig er bedre end budgettet. En hel del skyldes dog 
periodeforskydninger og ikke reelle besparelser, men indtægterne er også over budget. 
Likviditeten følger likviditetsbudgettet. 
 

2. Orientering fra formand og udvalg  
Formand & udvalg 

a. Formand 
MT orienterede om åbningsturneringen med 113 deltagere, god stemning og en overraskende hurtig 
runde.  
Både parturneringen og dame-/herredagen startes op i denne uge, så nu er vi for alvor i gang med 
sæsonen.  
MT og JB deltog i DGUs årsmøde den 22-23 marts, hvor debatemnet fredag primært var tiltrækning af 
nye medlemmer og således ”spot on” i forhold til FGK´s største udfordring i 2019. 
Vi skal til at have sat holdet for Dansk Revisions- og Bestyrelsens Forkælelsesturnering 2019 d. 22/6, 
og MT vil høre, om Henrik Helt måske igen i år vil hjælpe til med forhindringerne på banen. 
Det blev drøftet, om vi mske kan flytte bestyurelses- og økonomiudvalgsmøderne til om onsdagen, så 
vi i høæjere grad kan deltage i f.eks. månedsturneringer mm. De fleste kunne, men nogen var 
arbejdsramt, så indtil videre ser vi tiden an. 

 
b. Udvalg 

- Baneudvalg 
PB orienterede om det nye klippemønster, som i henhold til beslutning på sidste 
bestyrelsesmøde og i baneudvalget er igangsat fra sæsonstart. Ændringen betyder, at der vil 
blive klippet fairways lidt længere ned mod teestederne, samtidig med at semirough klippes i 
en højde på 40 mm og en klippebredde på ca. 5 meter, og et klippet rough i en klippehøjde på 
60 mm (tidligere 100 mm) i en bredde på 5-6 meter, hvorefter roughen får lov til at stå 
uklippet, så vi får et mere markant banelayout, der gerne skulle give banen mere karakter. 
 
Der arbejdes p.t. på nye skilte til drivingrangen, så den kan blive løftet i kvaliteten. 
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- Begynderudvalg 
CB orienterede om, at udvalget og dermed begyndersæsonen var godt i gang. 
Udvalget udleverer som noget nyt et sæt materiale til alle, der får godkendelse til bagmærke, 
hvor de bliver gjort opmærksom på deres medlemsstatus og de muligheder, de har. 
 

- Bygningsudvalg 
Som de af jer, der har besøgt klubben i april, forhåbentlig har set, så har vi fået renset og 
impregneret fliserne på terrassen og omkring klubhuset, så de står som nye uden flisepest og 
sorte mærker. Henrik Helt har stået for området omkring klubhuset, og firmaet Nanostone har 
ordnet terasseområdet. 
 

- Frivilligudvalg 
Udvalget har blandt meget andet lavet flis af afskæringer fra træer og buske på banen. 
Efter påske går Preben S. Pedersen i gang med at gøre vores stier på banen jævne og flotte. 
Der er indkøbt 10 lindetræer, hvoraf de 6 allerede er sponseret af flere medlemmer, tak for 
det. Det er primært plantet i området bag hul 2/3/14, hvor de træer, der tidligere stod, er 
fjernet, da de stort set var gået helt ud. Selvom stammerne på de nye træer er væsentlig 
smallere, så kan de så rigeligt afskærme for visse dele af visse herrers krop ifm. disses 
utilbørlige adfærd i dette område ;-) 
   

- Hverveudvalg 
JK orienterede om planlægningen af Golfens Dag den 28. april. 
JB orienterede om introduktionsmødet den 10. april og introduktionsmødet for 
Diabetesforeningens medlemmer den 14. maj. 
 

- Kommunikationsudvalg 
DGU har i forbindelse med vores samarbejde om tiltrækning af nye medlemmer fået adgang til 
at lægge opslag op på Facebook. 
 

- Regeludvalg 
Regeludvalget skal se på turneringsbestemmelserne og evt. tilrette regelhenvisningerne til det 
nye regelsæt hvis nødvendigt. 
 

- Sportsudvalg  

Eliteholdene skal på træningslejr i weekenden den 12-14 april. 

Eliten tilbyder efter aftale med Carina at lave en inspirationsdag for alle klubbens medlemmer, 

hvor man kan komme og få inspiration til sit spil fra elitespillerne. 

 

- Turneringsudvalg 

JK orienterede kort om åbningsturneringen. 

3. Sekretariatet 
a. Frederikssund Kommune – tilskud 

FGK har fået tildelt midler af Frederikssund Kommune til anlæggelse af siloer til greenkeeper 
materiale. Tak for det. 
 

b. DGI Workshop om adfærdsdesign (medlemsfastholdelse og tiltrækning) 
Bestyrelsen takkede ja til tilbuddet fra DGI om afholdelse af workshop den 11.6 kl. 13.00-15.00 
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4. Eventuelt 

a. Bestyrelsen drøftede problematikken omkring farveskift m.m. på klubpoloer, og det blev besluttet at 

fremtidige klub poloer er i farven navy blå med logo broderet/trykt i hvid farve uden ramme omkring 

logoet. 

Dette for at vi fremstår som én enhed, når vi spiller i klubtøj og logoet uden ramme, fordi det virker 

mere tidsrigtigt og som et lettere logo, samt for at skabe noget mere identitet i og omkring klubben. 

b. Der blev af JK bragt forslag om at indføre en hyggeturnering om søndagen med start kl. 14.00, hvor 

der bare er drop-in for at spille med. Der var bred opbakning til forslaget. Vi skal ”bare” finde 2-3 

personer, der vil påtage sig opgaven med at organisere og afvikle det. 


