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Referat fra bestyrelsesmøde 
Tirsdag, den 16. februar 2021, kl. 16.30   
 
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) 
 Jørgen Bundgaard  (JPB) 
 
Dagsorden      
     

1. Turneringsplan 2021 ny version  
JB gennemgik turneringsplanen 
Efter gennemgangen drøftede bestyrelsen antallet af turneringer og hvor meget banen var lukket. 
Det blev aftalt at JK tager kontakt til formanden for Turneringsudvalget, Lennart Mileheim, for at drøfte 
muligheden for at få en klubturnering mere ind i august/september. JB blev bedt om at kontakte Damedagen, 
Mie Skovgaard Sørensen, for en afklaring af tidlige gunstarter i 2021, da dette betyder, at banen vil være 
lukket længere. 
JB orienterer diverse KiK og formanden for Turneringsudvalget om, at alle turneringer, hvor der spilles 9 eller 
flere huller skal være tællende i henhold til det nye Handicapsystem. Dette orienteres der ligeledes om til alle 
medlemmer via nyhedsbrev. 
 

2. Regnskab 2020 Revisor version 
Regnskabet er godkendt og underskrevet (elektronisk) af alle parter. Regnskabet udviser et resultat på kr. 
540.755,- hvilket bestyrelsen betragter som særdeles tilfredsstillende. 
 

3. Regnskab januar 2021  
Regnskabet for årets første måned er bedre end budget, idet der dog i budgettet, ikke er taget højde for at 
nogle medlemmer betaler månedsvis, og nogle betaler årsvis, idet alle er medtaget med kvartalsvis betaling. 
JB udarbejder til næste bestyrelsesmøde en beregning på forskydninger i kontingenterne og deres påvirkning 
på regnskabet, så vi kan se likviditetspåvirkningen. JB har efter mødet udregnet, at hvis der korrigeres for 
helårsbetalingerne, følger vi budgettet. 
Likviditeten ser p.t. rigtig god ud, men der skal tages højde for at, der på grund af Covid-19 situationen, er 
udskudte betalinger af samlet bidrag, kildeskat, moms og tilbagebetaling af tilskudsmidler, der på.t. står på 
vores konto. 
   

4. Orientering fra formand og udvalg  
Formand & udvalg 

a. Formand 
MT orienterede om indkøb af yderligere 3 buggyer, 2 til udlejning og 1 til erstatning for en gammel 
benzindrevet arbejdsvogn som greenkeeperne bruger. 
 
Årsmagasinet udsendes fredag den 19.2.  
 



Bestyrelsesmøde i 
Frederikssund Golfklub 

16. februar 2021 
 

 

 

 

I årsmagasinet kan man blandt andet læse om status på vores trænerstab, der nu omfatter både en 
head pro, en assistent og en ny elev, så teamet for 2021 er på plads. 
 
Vores erhvervsnetværk har lidt under den manglende mulighed for at samles, men vi forsøger at lave 
lidt tiltag for at holde det i gang. 
 
Vi afventer i spænding vores ansøgning til kommunen om at finansiere et nyt varmesystem til vores 
klubhus, da vi har store funktionelle og økonomiske udfordringer med det gamle. Det behandles på 
møde i kommunens Fritids- & Kulturudvalg primo marts. 
 

b. Udvalg 
- Baneudvalg 

JB orienterede om at der er investeret i et elektronisk APV/Kemisk APV system, så vi kan 
opfylde lovgivningen om de nye kemiske APV, der skal foreligge på alle produkter. JB/Morten 
Andersen arbejder på at få lagt alle produkter ind i systemet. 
 
Der er ansat en fuldtids 1. mand, Lars Rasmussen til erstatning for Philip Fischer, der har valgt 
at søge nye udfordringer i en anden branche. Lars kommer fra en stilling i Mølleåens Golfklub, 
hvor han har været i 23 år. Herudover har vi i øjeblikket samtaler med ansøgere til stillingen 
som endnu en fuldtidsansat og til en sommerstilling. 
 
Så snart det er muligt at mødes, kommer underudvalget til Baneudvalget med en skitse til de 
anbefalede steder, hvor roughen kan klippes ind. 
 

- Begynderudvalg 
Der arbejdes på klargøringe til opstart 1.4. eller når vi får lov. Hvis vi ikke kan arbejde med 1½ 
times træningshold af 9-12 personer, arbejdes der med ½ times hold med 4 personer på hver. 
 

- Bygningsudvalg 
Henrik Helt arbejder med byggetilladelse på det nye Træner Studio. 
 

- Handicapudvalg 
Da vi kke kan mødes til en klubaften med orientering om de nye regler, har JB udarbejdet et 
skriv til årsmagasinet, hvor det kan læses. 
  

- Hverveudvalg 
Planerne for 2021 er lagt, men vi afventer ophævelse/ændring af samlingsregler, før der 
igangsættes kampagner. 
 

- Juniorudvalg 
Der arbejdes med planlægning af turneringsdeltagelser og der er enighed om at alle glæder sig 
til at byde den nye træner velkommen. 
   

- Kommunikationsudvalg 
Årsmagasinet 2020/2021 er færdiglavet og lægges på hjememsiden den 19/2. 
 

- Sportsudvalg 
Der har været afholdt endnu et møde i udvalget, og det bl.a. er aftalt af elitespillerne bliver 
mentorer for vores dygtigste juniorer for at lette overgangen til senior gruppen. 
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Regionsgolf  
Planen for 2021 er færdiggjort, og vil være klar til offentliggørelse så snart de klubber vi skal 
spille imod vender tilbage.  
 

- Turneringsudvalg 
Turneringsplanen er færdiggjort, men tilrettes j.fr. kommentarerne under punkt 1. 

5. Sekretariatet 
 

6. Eventuelt 
Simulatorgolf 2020/21 
Bestyrelsen drøftede situationen omkring simulatorgolf, hvor der er solgt årskort (1.10-30.9), og hvor der har 
været lukket fra medio december på grund af Covid-19 begrænsninger. Bestyrelsen kigger på en eventuel 
rabat på køb næste sæson. Der tages beslutning om dette på næste møde. 
 
Oplægget fra PK om fokus på forskelligt klub relaterede ting, som tidligere har været vendt i bestyrelsen, og 
som alle bestyrelsesmedlemmer har kommenteret, drøftes efter generalforsamlingen og på et tidspunkt, når 
vi igen kan samles til møde. 


