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Referat fra bestyrelsesmøde 
Tirsdag, den 12. november 2019, kl. 17.30 (ØK møde kl. 16.30) 
 
Deltagere    
 Michael Tøgersen (MT) 
 Niels Erlandsen (NE)  
 Peter Kirketerp (PK) Afbud 
 Peter Basse (PB) Afbud 
 Jeanne Neumann (JN)   
 Inger M.  Stubbergaard (IS)  
 Jørren Kjær (JK)  
 Christian Brangstrup (CB) 
 Leif Schunck (LS) Afbud 
 Jørgen Bundgaard  (JPB) 
 
Dagsorden/referat      
     

1. Regnskab 1.1 til 31.10 samt budgetforecast for året 
JB gennemgik budgetrevision og regnskab for perioden, herunder det forventede årsresultat. 
Det forventede resultat for året ser stadig positivt ud, og vi forventer således at komme ud af året bedre end 
budgetteret. 
 

2. Budget 2020-2021, opdatering 
JB fremlagde det budgetforecast for både 2020 og 2021, der er udfærdiget i forbindelse med låneoptagning 
(mere herom nedenfor). 
 

3. Orientering fra formand og udvalg  
Formand & udvalg 

a. Formand 
Låneansøgning på tkr. 1.500 er afsendt. Incl. restgælden på ca. tkr. 1.800, som skal indfries 31/12, har 
vi betalt ca. tkr. 2.800 i ydelse i år.  
Der er stærkt stigende betalingsgebyrer for FGK i disse år til f.eks. Nets. Det vil resultere i et forslag på 
generalforsamlingen om en marginal kontingentforhøjelse, differentieret i forhold til antal gange man 
ønsker at betale sit årskontingent over. 
Vi har søgt om at få del i de træer, TV2 har udbudt i DK, men er vist ikke kommet i betragtning. 
Der har i løbet af efteråret været et projekt mellem en friskole fra Jægerspris, Carina Vagner og Mette 
Meltinis om skolegolf på skemaet. Projekter er forløbet til alles tilfredsstillelse, og der arbejdes på at 
gøre det til en fast del af skemaet hos skolen fra 2020. Det glæder os. 
Stor tak til Jan Due, som har lavet nogle nye afstandsmål til driving range og overtalt sin mester til at 
sponsere dem. De vil blive sat op inden næste sæson. 
 

b. Udvalg 
- Baneudvalg 

Perioden er præget af efteruddannelse af greenkeeperne og vinterklargøring samtidig med, at 
der stadig skal klippes på banen. 
Nogle af planerne for vinterperioden er påbegyndelse af sammenlægningen af de 2 bunkers i 
venstre side på hul 10 efter træerne samt plantning af træer mellem bunkerne i hver side og 
så green. 
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De nye siloer ved hul 12 er færdige, og greenkeeperne skal nu i gang med at lave vendeplads 
og kørselsvej til området. Herefter bliver topdress og sand lagt på disse pladser i stedet for på 
pladsen ved Fagerkærvej, som kommunen har bedt os om at undlade tidlig morgenbrug af. 
Samtidig vil det ligge mere centralt på banen og derved spares tid og kørsel. 
 

- Begynderudvalg 
Udvalget har ingen igangværende aktiviteter, men er intakt og samler kræfter til næste sæson, 
 

- Bygningsudvalg 
Henrik Helt arbejder på nye lyn shelters til banen, men vi skal ud og søge midler til opføring, da 
der ikke er penge i budgettet til dette. 
 

- Frivilligudvalg 
De store popler langs hul 17 skal skæres ned, og så snart tiden og vejret tillader dette, har vi et 
hold, der har påtaget sig opgaven. 
  

- Hverveudvalg 
Udvalget mangler en formand til at tage over fra Jørren Kjær. Jørgen Bundgaard har tilbudt og 
modtaget valg til tjansen i 2020. JB har udarbejdet et udkast til aktiviteter i 2020 og kommer 
med yderligere information om dette på næste møde. Jørren vil fortsat være en del af 
udvalget, og en af betingelserne er, at den samlede bestyrelse bakker op om vores 
hvervekampagner i 2020, så vi kan få besat alle aktiviterer. Derudover appelerer vi til vores 
medlemmer om at påtage sig mindre opgaver i denne forbindelse. Det kommer der mere 
formation om senere. 
 

- Juniorudvalg 
Juniorerne starter træning i simulatorerne søndag den 17/11, hvor de træner fra kl.  10 til 12. 
De tidligere distriktsopdelinger for juniorgolf nedlægges og samles under ét under DGU, 
hvilket skulle ske til samme pris som tidligere, men de priser, der p.t. er kommet fra DGU, er 
op til næsten 3 gange højere. JB tager fat i DGU om problematikken. 
   

- Klub 37+ 
Udvalget er opdateret på hjemmesiden, og Poul er godt i gang med forberedelserne til 2020. 

 
- Sponsorudvalg 

Sponsorudvalget har afholdt møde, hvor de nuværende sponsorer blev genenmgået og nye 
drøftet og fordelt mellem udvalgets medlemmer, som i øvrigt kan sige velkommen tilbage til 
Claus M. Christensen i udvalget. 
 

- Sportsudvalg 
Der er til sæsonen 2020 tilmeldt 3 hold i Danmarksturneringen 
- 4 division, Herrer 
- 5 division, Herrer 
- Kvalifikationsrækken, Damer 
   

- Turneringsudvalg 
Turneringsudvalget er blevet udvidet med Lennart Mileheim, Dietmar Thomsen og Peter 
Jeppesen. Velkommen til de 3 nye. 
JB undersøger muligheden for et golfbox turneringskursus i FGK. 
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4. Sekretariatet 
JB er væk i perioden fra den 19.11. hvor han skal opereres og formentlig frem til og med den 30.11. 
I det omfang han kan passes mail m.m. hjemmefra. 
Der er udlagt gift til musene. Husk at tømme bags for diverse mad som f.eks. barer. 
Simulatorsæsonen er godt i gang. 34 har købt sæsonkort, heraf 32 fuldtidsmedlemmer, som har fået den 
netop indførte rabat. 
 

5. Eventuelt 
6. Ingen emner 


