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Referat fra bestyrelsesmøde 
Tirsdag, den 23. marts 2021, kl. 17.30   
 
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) Forhindret 
 Jørgen Bundgaard  (JPB) 
 
Dagsorden      
     

1. Regnskab februar 2021  
JB gennemgik regnskabsoversigten pr. 28.2.2021 
Regnskabet følger, bortset fra enkelte forskydninger, i store hele budgettet. Der ses dog en lidt højere 
indtjening på greenfee på denne årstid i forhold til tidligere. Der er også kommet flere indmeldelser i årets 
første 2 måneder, end vi plejer at få. 
 

2. Orientering fra formand og udvalg  
Formand & udvalg 

a. Formand 
FGK har primo marts fået godkendt ansøgning i Frerderikssund Kommune, om tilskud til 
etablering/udskiftning af vores gamle oliefyr til et luft-til-vand anlæg, der både er billigere i drift og 
mere miljøvenligt. 
FGK fik sidste år foræret en koncert i klubben, men på grund af Covid-19 blev den aflyst. Denne 
gennemføres, såfremt det er muligt, den 16. juni. Der udsendes mere information om dette senere. 
Som sidste år skal vi også finde en aftale med Frank om husleje mm. 
Der udsendes en Doodle vedr. en dato for opfølgning på bestyrelsesstrategi dag. 
Vi skal have monteret en betalingsdel på øl-/vandautomaten, så gæster og medlemmer kan få noget 
at drikke udenfor restaurantens åbningstid. Erlandsen Advokater vil måske være sponsor. Tak. 
 

b. Udvalg 
- Baneudvalg 

MT og JB havde fredag den 19. marts morgenmøde med greenkeeperne. Formålet med mødet 
var dels at hilse på vores 3 nye greenkeepere og dels at høre lidt om banens tilstand og 
planerne for opstart af sæsonen. 
Der er indkaldt til møde i den nedsatte banegruppe, der kun mangler den endelige prioritering 
af projekterne i 5-års planen og en drøftelse af økonomi og resourcer. 
Såfremt vejret arter sig, forventes det, at vi kan åbne banen onsdag før påske, men hvis vi igen 
får nattefrost, kan det udskyde åbningen til efter påske. Det må forventes, at greens stadig er 
lidt ujævne på grund af vinterbehandlingen, idet der ikke er vækst i græsset endnu. 
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- Begynderudvalg 
CB har udstedt information til alle de begyndere, der er registreret i klubben til dato, som er 
ca. 70 stk. 
 

- Bygningsudvalg 
Renovering af stor parkeringsplads mod drivingrange 
Bestyrelsen fik forelagt et budget på de frivilliges renovering af det store parkeringsareal ved 
drivingrangen. Bestyrelsen godkendte et budget på 41.000,- til projektet, uden for 
årsbudgettet.  
 
Bygning af fitnesstudio 
Vi har fået byggetilladelse fra kommunen, og afventer nu blot indsigelsesfristen på 4 uger. 
Vi er dog gået i gang med afsætning af byggegrunden og gravning af huller til fundament. 
 

- Frivilligudvalg 
IMS kigger på etablering af baneservice/kontrol kørsel. 
Blomsterkummer på terrassen 
PK foreslår, at vi etablerer store, ikke flytbare, blomsterkummer på terrassen, så der sker en 
bedre opdeling af bordopsætningen. PK kommer med eksempel på typen, hvorefter dette 
tages op igen. 
 

- Handicapudvalg 
JB: vi afventer spændt, hvordan det nye system påvirker handicapet i løbet af det kommende 
år. 
 

- Hverveudvalg 
Igangsætning af kampagner 
Funnel First kampagnen, der skulle være påbegyndt den 15. marts, er rykket til den 29. marts, 
da det ved test er konstateret, at det stadig er for koldt ude, til at folk kan tage stilling til 
deltagelse på nuværende tidspunkt. 
 

- Juniorudvalg 
NE: Sæsonen er planlagt og klar. 
Der bliver igen i 2021 en sommercamp. 
Der er tilmeldt et U16 hold til DGU turneringen. 
Der er tilmeldt et U25 hold til Danmarksturneringen.  
 

- Kommunikationsudvalg 
Hjemmesiden opdateres i det omfang, JB modtager informationer fra udvalgene. 
 

- Klub 37+ 
Klub 37 er ved at planlægge årets aktiviterer. 
 

- Sportsudvalg  
Spilleraftaler 
De spillere der er omfattet af frikontingent, har der været dialog med, og aller er klar til at 
deltage aktivt i alle matcher. Der oprettes spillerkontrakter med alle disse. 
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- Turneringsudvalg 
Der har været afholdt møde mellem MT, JB og turneringsudvalget med deltagelse af Lennart 
Mileheim og JN, hvor planlægning og opsætning af årets turneringer blev drøftet. 
Der afholdes møde i turneringsudvalget torsdag den 25.3. 
- Flytning af berstyrelsesturneringen 
På grund af Covid-19 situationen rykkes bestyrelsesturneringen til lørdag den 21. august. 
- Evt. Super turnering 
JK undersøger muligheden for at lave en Super Six turnering i klubben i juni/juli måned. 

3. Sekretariatet 
Business Intelligense system fra DGU 
DGU har som add on til Golfspillerne i Centrum lavet et BI modul til brug ved statistikker over medlemskaber 
og for belægning på banen. Modulet er gratis foreløbig i 2021, men forsøges fastholdt som gratis. 
 

4. Eventuelt 
a. Beslutning om simulatorgolf refusion/nedslag 

Bestyrelsen drøftede eventuel refusion/nedslag i pris for simulatormedlemskabet, på grund af Covid-
19 lukningen i 2020-21. 
Da det er en meget billig pris, der tages for et årskort, som faktisk svarer til prisen på knap 4 timer i 
simulatorerne til standartpris, og det er meget svært at se, om der er brugt en eller flere timer i 
simulatorerne i den tid, de var åbne, hvorfor det ikke er muligt at give reduktion i forhold til spillede 
timer, blev beslutningen, at der i forbindelse med genkøb af sæsonkort i 2021/22 gives 50% rabat til 
dem, der havde købt til 2020/21. 
 

b. Præmieuddeling for de turneringer, der afholdes under de nuværende Covid-19 begrænsninger, eks. 
Home åbningsturneringen, laves som en separat dag/aften i klubben på et senere tidspunkt. 
 

c. NE undersøger muligheden for nedsættelse/fritagelse for grundskyld. 
  

 


