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Deltagere    
 Michael Tøgersen (MT) 
 Niels Erlandsen (NE) Afbud 
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 Jeanne Neumann (JN)   
 Inger M.  Stubbergaard (IS)  
 Jørren Kjær (JK)  
 Christian Brangstrup (CB) Afbud 
 Jørgen Bundgaard  (JPB) 
 
Dagsorden      
     

1. Regnskab oktober 2021 + forecast 
JB gennemgik regnskabsforecast pr. 31.12. og vi forventer stadig et pænt overskud, selv om der er investeret 
ekstra midler i banen i løbet af året. 
 

2. Budget 2022 – 1 udkast 
Det første udkast til budget blev fremlagt som orientering, og der skal arbejdes en del med tallene for, at vi 
kommer ud med overskud i 2022, hvis vi skal opretholde ønskerne om mere fokus på faciliteterne. 
 

3. Orientering fra formand og udvalg  
Formand & udvalg 

a. Formand 
- Vi mangler fortsat en bogholder til at tage over efter Kirketerp. 
- Vi er i gang med at vurdere, om vi har råd til fornyelse af nogle maskiner. 
- Nu SKAL øl-/vandmaskinen automatiseres, men på trods af at Advokatfirma Erlandsen har 

tilbud at sponsere den årlige udgift, så mangler vi nu på 4. måned, at vores restauratør, Frank, 
leverer de nødvendige oplysninger. Det betyder indtil videre, at man fortsat ikke kan købe 
drikkelse udenfor restaurationens åbningstid uden mønter. Det skal bringes på plads, så vi kan 
levere den samme service som andre klubber. 

- Frivillighdsudvalget har opgraderet vores kælder til niveau 3.0 – fantastisk. 
- Til generalforsamlingen til marts er følgende på valg: Jeanne Neumann, Peter Basse, Jørren 

Kjær og Michael Tøgersen. 
 

b. Udvalg 
- Baneudvalg 

I forbindelse med at Morten ønsker at afgive posten som greenkeeperchef, (han fortsætter 
som 1. mand), skal vi have søgt en ny chefgreenkeeper, med tiltrædelse primo 2022. 
Der arbejdes på de bunkere, der i henhold til baneudviklingsplanen, skal ændres fra 
sandbunker til græsbunker. Arbejdet skrider pænt fremad, og i srivende stund er 2 bunkere på 
hul 10 og en på hul 11 udgravet og snart klar til rullegræs. 
Der er indkøbt 60 nye træer, der plantes, og placeres i henhold til baneudviklingsplanen, 
ultimo november. 
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- Bygningsudval 
Der skal indkøbes nyt fyr til greenkeeperbygningen, da kedlen på det gamle er defekt. 
Beslutningen stod mellem et nyt oliefyr til kr. 40.950,- plus moms og et luft-til-vand anlæg inkl. 
ny varmtvandsbeholder til kr. 84.200 plus moms. 
Efter nogle drøftelser blev det besluttet at vælge luft-til-vand anlægget, selv om det var 
dobbelt så dyrt, fordi vi ikke kender risikoen for lovændring der forbyder oliefyr, og ikke 
mindst fordi det er mere miljørigtigt og billigere i drift. 
 
Det ene af industrikøleskabene i køkkenet er defekt, og forsøg på reparation har vist, at det 
skal udskiftes. Der er bestilt et nyt industrikøleskab. 
 
Det nye træner studio nærmer sig færdiggørelse, porten mod drivingrange er monteret, og der 
er opsat varmepumpe. Når træet er tørt, monteres der gipsbeklædning, tæppe og 
udslagsmåtte. 
En stor tak til Henrik Helt for et fantastisk arbejde, og også en tak til dem der har givet en hånd 
med.  
 

- Frivilligudvalg 
Udvalget er i gang med forberedelserne til plantning af de mange nye træer på banen. 
 

- Juniorudvalg 
Juniorudvalget har haft 3 spillere til Super Maxi Cup, kvalificeret via D-Tour. 
DGU Vinter Tour er afholdt i sidste weekend hos FGK. 
Der afholdes afslutning med hyggematch i klubben med ca. 15 deltagere . 
  

- Turneringsudvalg 
Der er udsendt info om indsendelse af ønsker til turneringer næste år. 
Der er deadline den 11. november. 
Der afholdes DGU turnering i FGK den 2. juli 2022. 

4. Sekretariatet 
- Drivingrange projekt 

FGK har fået en forespørgsel på et samarbejde omkring vores drivingrange, hvor den udstyres 
med flere overdækkede udslagspladser og Trackmann Range på banen. Bestyrelsen besluttede 
at kigge nærmere på faciliteter, og hvad det indebærer for klubben, inden der foretages 
yderligere i sagen. 
 

5. Eventuelt 

a. Tidsbestilling Dame- og Herredag fra 2022 

Bestyrelsen drøftede ændringer i tidsbestillingen for Dame- og Herredagen, idet det har vist sig, at 

der bookes en hel del tider, der ikke bliver brugt, i den nuværende måde at booke på. 

Det blev besluttet, at der fra 2022 afsættes fastsatte tider i Golfbox, der kun kan benyttes af Dame- 

og Herredags spillere, indtil 3 dage før, hvor disse tider frigives til andre. 

Damedagen får efter aftale tildelt tiderne 9.00-10.50 + 1 time om eftermiddagen hver torsdag. 

JB tager dette op med Dame- og Herredagen. 


