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Referat fra bestyrelsesmøde 
Tirsdag, den 11. maj 2021, kl. 17.30  (ØK møde fra 16.30-17.30) 
 
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 april 2021  
JB gennemgik regnskabet for årets første 4 måneder, og det er positivt. Vi har et resultat der på indtægtssiden 
er bedre end budgettet, på trods af at vi i år har budgetteret højere, og så på områder hvor vi tidligere har 
været varsom med at budgettere for højt. 
 

2. Orientering fra formand og udvalg  
Formand & udvalg 

a. Formand 
MT & JB har afholdt statusmøde med Brian Amossen, og der er godt gang i træningslektionerne, 
faktisk så meget at Brian selv er booket næsten max. op, men der er ledige træningstider hos de 
andre trænere. 
 
Der afholdes koncert som planlagt, onsdag den 16. juni, i klubben. Yderligere information udsendes 
når vi ved hvor mange der må være. 
 

b. Udvalg 
- Baneudvalg 

Vi drøftede et indkøb af en større havetraktor til klipning af mælkebøtter inden de går i frø, for 
at undgå spredning. Marken bag ved hul 7, som er fyldt med mælkebøtter, og dermed en kilde 
til spredning af frø,  er desværre udlagt som EU brakmark, og må derfor ikke behandles på 
nogen måde indtil midten af august og derefter kun frem til 1. december. 
 
Der afholdes baneudvalgsmøde fredag den 21, maj, hvor baneudvalget præsenteres for 
banegruppens arbejde med en d5-års plan. 
 
Markeringerne ved søen på hul 11 ændres til rød med grøn top (miljø areal uden adgang). 
 

- Begynderudvalg 
Begynderudvalget er kommet godt i gang, og der er allerede udstedt 9 banetilladelser i år. 
Der er allerede kommet 49 nye begyndere i år, og vi er lige nu oppe på 98 begyndere der er i 
gang med begynderforløbet. 
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Onsdagsmatcherne er begrænset til 20 spillere, og det over vejes om der skal tages endnu en 
dag i brug for at skabe plads til alle. Der udsendes nyhedsbrev om opstart af 
mandagsturneringen fra den 31.maj. 
 
Der tilbydes regelkursus til dem der har taget DGUs regelprøve on-line, så de også får lidt mere 
forklaring og orientering om hvordan man færdes på banen. 
 

- Bygningsudval 
Henrik Helt og hans hjælpere er godt i gang med opbygningen af det nye træner studio. 
 

- Frivilligudvalg 
Der er blevet skåret kanter på vores stier. 
Heine har overtaget bunkerholdety efter Poul Laulund. 
Der arbejdes på etablering af et større banekontrol hold. 
 

- Hverveudvalg 
Der er godt gang i årets kampagner, og der er lige nu 113 der har klikket sig ind på Facebook 
kampagnen og tilkendegivet deres interesse, og heraf har de 72 booket en weekend pakke. 
De første 3 weekends har givet lige omkring 20 nye medlemmer, hvilket er en stor del af de 
deltagere der har været med. 
 
Der kræves coronapas/negativ test for at kunne deltage. 
 

- Juniorudvalg 
Der er 5 drenge klar til U16 turneringerne. 
Der blev, med stor succes, afholdt 3-kant turnering med deltagelse af 27 juniorer 
Der er nu i alt 100 juniorer/ungseniorer i klubben, hvilket er en pæn stigning over de sidste 2 
år. 
Vores ungdomshold vandt begge deres kampe  i weekendend Danmarksturnering. 
 

- Kommunikationsudvalg 
Bestyrelsen drøftede muligheden for at skifte fra et klubblad til nyhedsbreve, idet dette så 
skulle være mere jævnligt og i en højere kvalitet end de nyhedsbreve der udsendes nu. 
JB arbejder med et forslag til ændringen over de næste par måneder, og skiftet vil først ske når 
vi har talt med vores annoncører i bladet. 
 
Vi mangler en formand til kommunikatiopnsudvalget, og gerne en der er vant til skriftlig 
kommunikation, facebook og andre digitale medier. 
    

- Ordens- & Amatørudvalget 
- Ordensregler. NE kigger på de ordensregler vi har modtaget i forslag fra et medlem, for at 
skabe et nyt regelsæt til brug i klubben. 
 

- Regeludvalget 
Der er udarbejdet nye lokalregler, der er lagt tilgængeligt på både hjemmeside, på skranken 
som print og sokm advarsel på golfbox ved booking af og bekræftelse af tid. 
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- Sponsorudvalget 
Vi har været så heldige at kunne tilknytte yderligere en mand til vores sponsorudvalg. Jørgen 
Gjerløv tager sammen med John Christiansen, vores formand for udvalget, fat på at bearbejde 
de større virksomheder i vores kommune. Vi glæder os til at se resultaterne. 
 
 

- Sportsudvalg  
I weekenden den 1-2 maj blev der afholdt de første kampe i Danmarksturneringen, og FGK 
havde hold med  i 4 grupper, 

a. 3. division Herrer 
b. 5 division herrer 
c. Kvalifikationsrækken for Damer 
d. U25 hold 

Det blev til sejre for flere af holdene, og det tegner godt for sæsonen. 
 
Der er af elite spillerne gennemført træningssessions for vores regionsspillere. 
 
Bestyrelsen drøftede de spilleraftaler der var besluttet indført i 2021, og det blev vedtaget at 
udsætte dem til efteråret, gældende fra 2022. 
 
 

- Turneringsudvalg 
 

3. Eventuelt 
 

 


