
Bestyrelsesmøde i 
Frederikssund Golfklub 

12. maj 2020 
 

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 
Tirsdag, den 12. maj 2020, kl. 17.00 – SKYPE møde 
 
 
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) 
 Jørgen Bundgaard (JPB) 
 
Dagsorden      
     

1. Regnskab 1.1-30.4.2020 
JB gennemgik regnskabet for perioden. Regnskabet viser et resultat der bærer præg af at Covid-19 ikke har 
påvirket regnskabet væsentligt på nuværende tidspunkt, og er med et resultat der på grund i udskydninger af 
omkostninger, er bedre end budget. 
 

2. Status på økonomiske påvirkninger af Covid-19 nedlukningen 
Selv om regnskabet ser fornuftigt ud på nuværende tidspunkt, så ved vi, at vi hen over de kommende 
måneder vil se en effekt på resultatet. Vi forventer stadig, at specielt greenfee indtægter, manglende nye 
medlemmer og indtjening på sponsorer vil påvirke resultatet negativt i væsentlig grad, men samtidig vil vi gøre 
alt for at tiltrække flere spillere hen over sommeren, hvor mange nok holder ferie i Danmark. Vi forsøger også 
at gennemføre hvervekampagner i løbet af de næste måneder for at forsøge at indhendte noget af den tabte 
tid til nu. 
 

3. Orientering fra formand og udvalg  
Formand & udvalg 

a. Formand 
- Danmarksturneringen bliver afholdt over 2 runder på neutral bane d. 13-14/6 samt 15-16/8 

samt evt. slutspil d. 12-13/9 
- Vores erhvervsnetværk kører fortsat og har været afholdt virtuelt sidste gang 
- Klubberne i Klubben er nu i fuld gang, og det er herligt 
- Vi har søgt corona-tilskudspuljerne hos DGI/DIF  
- Golfbox-app´en kan virkelig anbefales i disse coronatider og er meget brugervenlig, så man 

ikke skal bruge scorekort, og så kan man indberette direkte efter endt runde 
- Vi bliver nødt til at investere i en ny læssemaskine til grus mm. da den nuværende ikke er 

forsvarlig længere 
- Juniorudvalget har etableret en bålplads ved indspilsbanen, så hvis andre har lyst til at lave 

snobrød, så….. ;-) 
- Vores likviditet er ganske fornuftig 
- Dansk Revision og Bestyrelsens forkælelsesturnering afholdes d. 22/8 
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b. Udvalg 
- Baneudvalg 

Greenkeeperne er nu igen fuldtallige, og der gøres en stor indsats for at sikre en rigtig god og 
spilbar bane, men der er dog også i år problemer med mælkebøtter på både fairway og i 
semirough, specielt der hvor banen har græsmarker som naboer. Vi kan/må som tidligere 
nævnt ikke sprøjte særlig meget mod ukrudt (mælkebøtter), og desuden er der ikke tale om et 
middel, der får mælkebøtterne til at dø, men kun hæmmer væksten. 
 
Hele området ved de nye siloer er færdiggjort, og med hjælp fra Preben Pedersen er voldene 
omkring jævnet flot ud, og der er efterfølgende sået vilde markblomster, der gerne skulle 
dukke frem hen over den kommende tid.  

 

Som dem af jer der har været på drivingrange nok har set, så er de nye skilte sat op med hjælp 
fra frivillige, og der er nu tydelige mål at slå efter. Endnu engang tak til Jan Due for at skaffe 
sponsorat af rammerne til skiltene, hvilket gjorde, at vi kunne få alle 10 nye skilte for kun kr. 
2.000,- i stedet for kr. 20.000,- 
  

- Begynderudvalg 
CB orienterede om, at der indtil nu er kommet 11 nye begyndere, og at der er 14 tilbage fra 
sidste efterår, der skal have gjort uddannelsen færdig. 
Vi påbegynder regelkursus fra den 19. maj, og vi forhøjer deltagerantallet på 
træningsmodulerne til 9 igen fra uge 21. 
 

- Bygningsudvalg 
Henrik Helt er i gang med reparation af den ødelagte dør i banetoilettet, og herefter også 
døren i starterhuset, der er ødelagt af vinden. 

 
- Frivilligudvalg 

IMS orienterede om, at udvalget har vandet alle de nye træer, der alle står rigtig flot. 
 

- Handicapudvalg 
Vi afventer stadig afholdelse af kurser i de nye handicap regler, der gælder fra 1.1.2021. 
 

- Hverveudvalg 
På grund af Covid-19 har vi måtte udskyde/annullere en del af vores aktiviteter i foråret. 
Golfens dag er flyttet til søndag den 21.6. 
FunnelFirst kampagnen på Facebook, der gerne skulle give nye deltagere på vore 2-dages 
introduktionskurser, løber af stablen fra medio maj til medio juli. 
 

- Juniorudvalg 
Der har været lidt undervisning i små grupper. 
Der er 14 juniorer tilmeldt til DGU turneringer. 
 

- Klub 37 
Klub 37 er kommet i gang stille og roligt. 
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- Kommunikationsudvalg 
Hjemmeside er opdateret, og der er udsendt en række nyhedsbreve. 
 

- Ordens- & Amatørudvalget 
En enkelt henvendelse er blevet behandlet. 
  

- Sponsorudvalg 
Afventer at markedet igen er klar til besøg om sponsorater. 
 

- Sportsudvalg 
Udvalgets elitetræning påbegynder nu, og vi afventer DGUs udmelding om, hvornår 
Danmarksturneringen starter. 
  
Regionsgolf  
Regionsgolfen er begyndt mandag den 11. maj. 
 

- Turneringsudvalg 
Forårsturneringen er flyttet til den 6. juni, og der er åbent for tilmeldinger. 
Bestyrelsesturneringen er besluttet flyttet til den 22. august. 
 

4. Eventuelt 
a. Donationer 

Den opfordring til klubbens medlemmer, lavet af Lennart Mileheim, har givet en kontant pulje på kr. 
23.600,00 der er fordelt og udbetalt til klubben, Restaurant Egelunden og Proshoppen. 
Stor tak til alle der har doneret. 
  

b. Genåbning 
Lige nu afventer vi DGUs anbefalinger for genåbning, men allerede fra den 11.5. har klubhuset og 
proshoppen været delvist åbent (kl. 10.00 til 15.00), hvor terminaler kunne bruges, sekretariat og 
proshop har kunnet besøges. 
Herefter afventer vi, om vi kan åbne fuldt ud igen fra den 18.5. 


