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Referat fra bestyrelsesmøde 
Tirsdag, den 17. september 2019, kl. 17.30 
 
Deltagere    
 Michael Tøgersen (MT) 
 Niels Erlandsen (NE)  
 Peter Kirketerp (PK)  
 Peter Basse (PB) AFBUD  
 Jeanne Neumann (JN)   
 Inger M.  Stubbergaard (IS)  
 Jørren Kjær (JK)  
 Christian Brangstrup (CB) 
 Leif Schunck (LS) 
 Jørgen Bundgaard  (JPB) 
 
Dagsorden      
     

1. Regnskab 1.1 til 31.8 samt budgetforecast for året 
JB gennemgik regnskabet med forecast til årsresultat. Forecast for året ser fornuftigt ud, og viser et forventet 
resultat, der er bedre end budgetteret. 
 

2. Budget 2020-2021  
I forbindelse med optagelse af lån til betaling af ekstraordinær ydelse på vores huslån d. 31/12-19 på kr. 1,8 
mio. skal der fremlægges budgetter for både 2020 og 2021. Derfor har vi gennemgået vores forventninger til 
et resultat for disse år. 
Budgetterne viser et overskud, som rækker til at dække afdrag på lånet, samtidig med at der opbygges en lille 
likviditetsforbedring til modståelse af uforudsete udgifter. 
JB/PK gennemgår budgetterne for 2020 og 2021 endnu engang, så vi opnår den bedst mulige sikkerhed for, at 
budgetterne er korrekte. Samtidig forsøger vi at finde yderlige besparelser på de enkelte konti. 
Når budgettet er gennemgået og eventuelt tilrettet, fremsendes dette til bestyrelsen på mail, til godkendelse 
og brug til långiver. 
Bestyrelsen forhåndsgodkendte, at økonomiudvalget kan optage lån på op til kr. 2.000.000,- med en løbetid 
på optil 10 år, hvilket skal ses i sammenhæng med, at restgælden primo 2019 var kr. 2.431.776.  
 

3. Orientering fra formand og udvalg  
Formand & udvalg 

a. Formand 
MT orienterede om afviklingen af årets sponsorturnering, Dansk Revisions forkælelsesturnering, 
Sillebroen Cup og årets turnering for klubbens udvalgsmedlemmer. Turneringerne er gennemført 
med stor tilslutning, herunder forkælelsesturneringen med mere end 100 deltagere. 
 
Der har været afholdt møde med Poul Laulund vedrørende Klub37+, hvor betingelserne for 2020 blev 
aftalt. Klub 37+ fortsætter med fokus på fastholdelse af medlemmer med handicap mellem 34 og 54. 
 
Erhvervsnetværket fungerer fint, der er mange deltagere til vores møder, og i alt er vi oppe på 27 
medlemmer af netværket. Vi vil gerne have flere med og arbejder på tiltrækning af nye medlemmer. 
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Husk vores arrangement, Caddie on Tour, torsdag d. 31/10, hvor en caddie fra Europatouren kommer 
og underholder. Der er spisning til lejligheden. Det er et åbent arrangement for både påhæng og 
andre klubber. Tilmelding via Golfbox. 
 
Det var en fornøjelse at se juniorerne til klubkesterskaberne. Det lover godt for fremtiden. 
 
Vi er i gang med at flytte vores grusplads fra hul 8/10/11 til venstresiden af hul 12. Det er et pålæg fra 
kommunen, men heldigvis har vi fået et tilskud. 
 

b. Udvalg 
- Baneudvalg 

I PBs fravær orienterede JB om aktiviteter i baneudvalget. 
Der er i løbet af september måned blevet eftersået på vores fairways; i alt 1.000 kg. græsfrø er 
lagt i jorden med diskseeder, og allerede nu kan de nye spirer ses kigge frem, så det skulle give 
endnu bedre fairways til næste sæson. Specielt på hul 8, hvor der længe har været problemer 
med at få vækst i græsset, er der krydssået, og så håber vi på, at det også her får ordentligt fat. 
 
Mandag den 23. september påbegyndes eftersåning af greens, hvorefter der udlægges et 
tyndt lag topdress. 
 
Herudover arbejdes der med reparation af vandingsanlæg og planer for efterårets proptagning 
af greens og eventuelt fairways, hvis vejret tillader dette. 
 

- Begynderudvalg 
CB orienterede  om begynderudvalgewts aktiviteter, der heldigvis stadig er fuld gang i. Der er 
p.t. ca. 30 begyndere i gang, hvoraf ca. halvdelen forventes at afslutte forløbet med 
banetilladelse, inden sæsonen slutter medio oktober. 
 
Årest bagmærkematch afholdes den 13. oktober, og tilmeldingen i Golfbox er åben. 
 
CB savner dato fra DGU om golfens dag 2020. JB undersøger, om datoen er tilgængelig.  
 

- Bygningsudvalg 
JB orienterede om, at Henrik Helt havde stillet forslag om opførelse af 2 nye lynsikrede 
overdækninger på banen (ved hul 3,4,14 samt mellem hul 6 og 13), så der er mulighed for at 
komme i lynsikret læ under tordenvejr. Bestyrelsen var positiv, men afventer budget for 
opførelsen inden endelig godkendelse. 
 

- Frivilligudvalg 
IMS havde sammen med Morten Andersen (greenkeeper) været banen rundt for at se på tiltag 
til plantning af flere træer og stillede på baggrund af dette forslag om indkøb af ca. 40 træer 
(lind og/eller ahorn). 
Bestyrelsen var positiv, men afventer budget før  godkendelse. 
 

- Juniorudvalg 
NE orienterede om juniorudvalgets aktiviteter, og fortalte at vores U15 hold var blevet nr. 2 
ved landsdelsfinalen (med samme score som nr. 1, men med dårligere individuelle scores), og 
vores U25 hold, der vandt landsdelsfinalen, nu skal spille om danmarksmesterskabet.  
Flotte resultater som både de og vi kan være stolte af. 
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JB søgte i april Toms/DIF om tilskud til et junior arrangement, og dette er i september blevet 
bevilget med i alt kr. 7.000,- der er øremærket til et arrangement for juniorer og deres 
forældre. Tak til Toms og DIF. 
 
Derer indledt et samarbedje med Slotsparkens Friskole i Jægerspris om golf for skolens klasser 
fra 4 klasse og op, og eventuelt med en eksamen i golf for 9. klassetrin (ca. 60 børn i alt). Et 
spændende projekt som bestyrelsesn bakker op om og glæder sig til at se resultatet af. 
 

- Kommunikationsudvalg 
Bestyrelsen drøftede på ny en omlægning af klubblad til nyhedsbreve, men besluttede at så 
længe vi ikke har fundet en ny formand til kommunikationsudvalget, der kan tage teeten med 
nyhedsbreve m.m. afventer vi situationen og fortsætter med klubblad og årsmagasin som 
sædvanligt. 
 

- Sponsorudvalg 
John Christiansen fortsætter det gode arbejde med at sælge nye samarbejdsaftaler, og dette 
kan ses af både regnskabet og på tilgangen af nye sponsorer. Pt. er der solgt 9 ud af de 18 
huller, og der arbejdes ihærdigt på at få solgt de sidste, så vi er klar til sæsonen 2020 med nye 
flag og teestedsmarkeringer med sponsornavn på alle huller. 
 

- Sportsudvalg 
Der arbejdes ihærdigt på etablering af et nyt Dame Elite hold til sæsonen 2020, og det ser ud 
til at lykkedes. Det vil være rigtig dejligt igen at se FGK repræsenteret med et damehold. 
 
JK orienterede om Regionsgolf, hvor FGK har stillet forslag til Region Øst om, at alle hold skal 
stille i spillertøj med logo, samt at A rækkerne fortsætter med spil som hidtil, mens de andre 
rækker spiller i 4-bolde for at mindske belastningen i reserverede tider på banerne, et ønske 
der er hos de fleste sjællandske klubber. 


