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Dagsorden til bestyrelsesmøde 
Tirsdag, den 14. maj 2019, kl. 17.00 
 
Deltagere    
 Michael Tøgersen (MT) 
 Niels Erlandsen (NE)  
 Peter Kirketerp (PK)  
 Peter Basse (PB)  
 Jeanne Neumann (JN)   
 Inger M.  Stubbergaard (IS)  
 Jørren Kjær (JK)  
 Christian Brangstrup (CB) 
 Leif Schunck (LS) AFBUD 
 Jørgen Bundgaard  (JPB) 
 
 
 
Dagsorden      
     

1. Regnskab  for perioden 1.1 til 30.4.2019 
JB gennemgik regnskabet, der viste et driftsresultat, der er bedre end budgettet, hvilket dels skyldes flere 
fuldtidsmedlemmer end budgetteret på nuværende tidspunkt og lidt bedre greenfee indtægter i april på 
grund af det gode vejr. Herudover har vi fået en del nye hulsponsorer i hus, hvilket også påvirker resultatet 
positivt. Baneudvalget er væsentligt bedre end budgettet, hvilket primært skyldes periodeforskydning i indkøb 
af diverse materialer til banen, hvorfor dette forventes udlignet over året. De resterende udvalg følger deres 
budgetter. Administrationen er bedre end budgettet, hvilket skyldes, at posten ”samlet bidrag” som er 
lovpligtige bidrag er forskudt 6 måneder i forhold til budget, samt at vi, på grund af Peter Kirketerps daglige 
hjælp til bogholderi, har sparet det meste af den udgift, der er afsat til en bogholder.  
 
Likviditeten er bedre end budgetteret, hvilket bl.a. skyldes det bedre driftsresultat. 
 

2. Orientering fra formand og udvalg  
Formand & udvalg 

a. Formand 
På grund af uheldige omstændigheder er vi desværre nødt til at flytte årets bestyrelsesturnering 
(Dansk Revisions forkæleksesturnering) fra 22. juni til 1. september. 

b. Vi planlægger at flytte vores grusopbevaringsplads lige efter sommerferien til en placering til venstre 
for hul 12 (i spilretningen), da det er et krav fra kommunen.  

c. Vi planlægger at omprioritere resten af vores ejendomslån til et nyt lån på kr. 2,5 mio. med udgangen 
af året. Det vil reducere vores ydelse til 1/3 og således være en betydelig likviditetslettelse. 

d. Vi er desværre nok nødt til at investere i en ny ovn til restauranten, og måske vil det være 
hensigtsmæssigt samtidig at investere i en ny opvaskemaskine. Begge er ca. 17 år gamle. Desværre 
må vi forvente en udskrivning på over kr. 100.000 på denne konto. 
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e. Udvalg 
- Baneudvalg 

PB orienterede om arbejdet på banen. Der begynder at komme vækst i fairways og greens, 
men der er stadig problemer med fairway på hul 6 og 8.  
Greens er i god stand. De er jævne, men hastigheden er ikke optimal. Vi forsøger at øge 
hastigheden over de kommende uger. 
Fairway på hul 17 er sprøjtet for ukrudt (vi må desværre ikke bruge så meget, at vi kan sprøjte 
alle fairways, og den type, vi må bruge, tager heller ikke det hele), men vi håber at undgå de 
mange små hvide blomster i 17. fairway i år. 
Greens vertikalskæres i uge 21, såfremt vejret tillader dette. 
 

- Begynderudvalg 
Begynderudvalget er kommet godt i gang med årets aktiviteter, og der er mange nye golfere i 
gang med uddannelsen. 
Mandagsturneringen kører på fuld tryk, men vi kunne godt bruge flere medlemmer til at gå 
rundt med begynderne om mandagen. 
 

- Bygningsudvalg 
JB orienterede om, at både ovn og opvaskemaskine i restauranten er så slidte (de er ca. 17 år 
gamle), at det er påkrævet med en udskiftning. De årlige omkostninger til reparationer stiger 
voldsomt. Det blev besluttet at få tilbud på nye. 
 

- Frivilligudvalg 
IMS fortalte, at de frivillige er i gang med at forbedre vores stier på banen med nyt stenmel, så 
de står flot og er bedre at køre på. 
Hele området omkring klubhuset er plejet og passet. 

 
- Hverveudvalg 

Hverveudvalget er godt i gang med årets mange tiltag for at skaffe nye medlemmer, og på 
årets Åbent Hus dag den 28. april havde vi 75 gæster, hvilket gav 12 nye medlemmer med det 
samme, og efterfølgende er der kommet flere til. 
Vi arbejder i øjeblikket på et nyt tiltag, hvor vi vil ”sælge” en weekendoplevelse som 
introduktion til golf, hvor der gives instruktion i regler, etikette, golfspillet og en turnering på 
Nordbanen hen over en weekend eller et par hverdage i juli og eventuelt august. Tiltaget er 
primært baseret på salg via eks. Sweetdeal og har til hensigt at skabe interesse for et 
begynderforløb. 
Den 16. juni afholder vi Åbent Hus i samarbejde med Sillebroen Shoppingcenter. 
Markedsføring af dagen sker i et tæt samarbejde mellem Sillebroen og FGK. 
 

- Juniorudvalg  
Der har både været afholdt Par 3 Kant turnering med 21 deltagere og U16 turnering. 
Udvalget er godt i gang, og mange flere turneringer er i støbeskeen. 
Juniorudvalget efterspørger klubpoloer til juniorerne. JB undersøger dette. 
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- Regeludvalg 
Regeludvalget mangler stadig en eller to nye medlemmer til udvalget. Så har du lyst til at lære 
mere om reglerne, så giv sekretariatet et kald, så sætter vi dig i kontakt med Jesper Parkhøi. 
 

- Sponsorudvalg 
Der er godt gang i salg af nye sponsoraftaler, og indtil nu har John Christiansen formået at 
tegne 5 nye hulsponsorater, så nyd de nye skilte og flag på banen og husk vores sponsorer. 
 

- Sportsudvalg 

Eliten har spillet deres første kampe. Resultaterne kan ses på hjemmesiden under nyheder. 

Regionsgolfen er også godt i gang. Der er spillet 8 kampe på hjemmebane, hvoraf alle 8 blev 

vundet. Der er spillet 8 kampe på udebane, hvoraf de 4 blev vundet. 

   

- Turneringsudvalg 

Til Proshoppens Forårsturnering er der 82 tilmeldte. 

Udvalget har fået ekstra hjælpere til udvalget og et nyt udvalgsmedlem i form af Tina Kaaber. 

 

3. Sekretariatet 
a. DIF – tilskud 

Klubben har fået et tilskud fra DIF, øremærket markedsføring af klubben. 
b. Vi har fået et pænt tilskud fra kommunen på flytning af jord, grus mm. 

 
4. Eventuelt 

Der er kommet forespørgsel fra Frederikshavn Golfklub om greenfee aftale med 50% rabat, hvilket blev 

besluttet. 


