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13. marts 2020 

  VIGTIG INFORMATION I FORHOLD TIL KLUBBEN OG COVID-19 VIRUS 

Statsminister Mette Frederiksen annoncerede i går en række nye tiltag i kampen for at dæmpe udbredelsen 
af coronavirus. Blandt andet blev det kraftigt anbefalet fra regeringens side, at alle frivillige foreninger ind-
stiller indendørs aktiviteter i to uger. Ligeledes har DIF været ude med en opfordring til også at aflyse uden-
dørs idrætsaktiviteter.  

Dansk Golf Union bakker op om og følger de krav og anbefalinger, som kommer fra myndighederne. Det gør 
Frederikssund Golfklub også, og vi har derfor truffet følgende beslutninger, som gælder for de næste 14 da-
ge frem til og med den 29. marts:  
 
Spil på banen: 
Kan kun foregå i privat regi. DGU og DIF vurderer ikke, at smitterisikoen ved privat spil på banen er på et ni-
veau, hvor der på nuværende tidspunkt er  behov for en lukning. Al organiseret golf indstilles. For medlem-
mer vil det være muligt at bekræfte bestilte tider på mobiltelefonen via Golfbox appén. 
Greenfeespillere kan ligeledes spille i privat regi. Betaling foregår ved Mobilepay.  
 
Klubhus og øvrige indendørs faciliteter: 
Alle indendørs aktiviteter indstilles. Det betyder, at der ikke bliver holdt møder, hverken udvalgs- eller besty-
relsesmøder. Undtaget er kun krisemøder i relation til den nuværende situation.  
 
Sekretariatet  
er lukket og kan kun kontaktes telefonisk i den normale åbningstid alle hverdage kl 10-14. De ansatte arbej-
der hjemmefra eller enkeltvis på kontoret, hvis dette er hensigtsmæssigt for udførelsen af arbejdet, men må 
kun kontaktes over telefonen.  
 
Restaurant: 
Restaurant Egelunden er åben, men følger situationen nøje. Der kan købes øl/vand i automaten i foyeren.  
 
Greenkeeperne: 
Greenkeeperne fortsætter umiddelbart arbejdet og tager de nødvendige forholdsregler, når de samles i fro-
koststuen (afstand mellem stole, vask af hænder mv.).  
 
Vi følger selvsagt situationen nøje. Yderligere information følger efter behov og for perioden efter den 29. 
marts.  
   
Med venlig hilsen  
pbv 
Formand Michael Tøgersen  
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12. marts 2020 
  Højdepunkter fra den ordinære generalforsamling 
  Nye medlemmer 
  Vi fortsætter med at plante træer 

Højdepunkter fra den ordinære generalforsamling 
Jørgen Bundgaard 

Onsdag den 10. marts afholdt klubben årets ordinære 
generalforsamling. Generalforsamlingen var præget af, 
at covid-19 (corona) virus i øjeblikket spreder sig i Dan-
mark, og mange andre steder i verden, hvorfor deltager-
antallet til generalforsamlingen var mindre end normalt. 

På trods af dette var der 50 fremmødte, der hørte for-
mand Michael Tøgersen fremlægge årets beretning fra 
bestyrelsen. Beretningen blev taget til efterretning. 

Regnskabet for året viste et resultat der, på grund af 
kontrol og mådehold i alle klubbens udvalg, var væsent-
ligt bedre end budgetteret. Peter Kirketerp gennemgik 
regnskabet, der blev godkendt med alle stemmer. 

Ligeledes gennemgik Peter Kirketerp budget, kontin-
gentsatser og kurs på andel, der efterfølgende blev god-
kendt med alle stemmer. 

Michael Tøgersen var på valg til en ny 2-års periode som 
formand, og da der ikke var modkandidater opstillet, 
blev Michael Tøgersen valgt med akklamation. Med val-
get til endnu en 2-års periode bliver det til den 4. 2-års 
periode som formand for klubben. 

På valg var også Peter Basse, Jørren Kjær og Jeanne Neu-
mann, der alle blev valgt med akklamation. 

Som suppleant blev valgt Christian Brangstrup. 

Til revisor blev valgt Dansk Revision. 

————— O ————— 

Nye medlemmer 
Michael Tøgersen 

Den altoverskyggende udfordring i den kommende peri-
ode bliver NYE MEDLEMMER, for mangel på medlemmer 
er vores største trussel. 

Vi håber, at rigtig mange medlemmer vil bakke op, og 
kan DU deltage på bare en enkelt aktivitet, er vi MEGA 
taknemmelige. 

De aktiviteter, som vi indtil nu har planlagt for sæsonen 
2020 er, 

 26. april, Golfens Dag kl. 11.00 til 15.00 

 18-19 maj, 22-23 maj og 6-7 juni, 
2 dages introduktion til golf 

 16. april og 14. maj 
Introduktionsaften for nye golfere 

 26. juni, Golf og hygge med lækker salat og vin, 
kun for kvinder. 
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Du kan læse mere om de enkelte aktiviteter, ved at klik-
ke på billedet på forsiden af hjemmesiden - se side 5 og 
6. 

Hvis du kan afse et par timer eller en dag, så læs mere 
om hvilke aktiviteter vi mangler hjælpere til på side 10. 

Du kan også kontakte Jørgen på 47310877/
jb@fgkgolf.dk og høre nærmere.  

Vi glæder os til at høre fra dig, for selv en lille indsats er 
guld værd, og vi har det faktisk hyggeligt, når vi samles 
om disse aktiviteter. 

Når du skal fortælle om, hvorfor man skal kaste sig over 
vores sport, så husk at golf er den idrætsgren i Danmark 
med den største spredning for så vidt angår alder og 
mobilitet, hvor ung som ældre, mobil som ikke mobil, 
diabetesramt, naturelsker med mere kan være sammen 
på lige fod. 

Med en runde på 11 km. med en masse hygge før, under 
og efter runden går sport og det sociale op i en højere 
enhed. 

Vi starter meget snart nye begynderhold op, og vi håber 
at få din familie, venner, kolleger og naboer med på den-
ne begejstrende rejse i Danmarks flotteste natur, hvor 
undersøgelser viser 3-5 års forlænget levetid i forhold til 
ikke-golfere. 

 
 

 
 

Vi fortsætter med at plante træer på banen 
Michael Tøgersen 

Hvis vi fortsat kan finde penge og frivillige til det, vil vi 
blandt andet også gerne fortsætte med at plante flere 
træer, så vi løbende kan gøre VORES bane endnu hygge-
ligere. 

I begyndelsen af marts måned, har vores frivillige igen 
været på banen med 38 nye træer, nogle til erstatning 
for træer der var gået ud, og andre strategisk placeret 
på banen. Blandt andet på hul 10, hvor der er plantet 
træer i begge sider, i semirough og rough. Vi vil i løbet af 
2020 vil vi sammenlægge de to bunkere i venstre side af 
fairway efter træklyngen, så de bliver til en store bunker. 


