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Det komplette regnskab indeholdende driftsregnskab, status, noter, revisorerklæringer samt revisi-
onsprotekollat er fremlagt til gennemsyn i klubbens sekretariat. 
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NYT FRA SEKRETARIATET 
Jørgen Bundgaard 

Kære medlemmer. Tak for et 
rigtig godt 2016, og jeres gode 
humør. 

I løbet af 2016 er der sket flere 
ændringer i sekretariatet. En af 
de væsentligste er udflytning af 
klubbens bogholderi, hvilket 
betød at vi med udgangen af 
august måtte sige farvel til Jens 
Kibsgaard, vores bogholder.  

Udflytningen er gået godt, og 
efter nogle små justeringer i 
arbejdsprocessen, fungerer det 
nye system tilfredsstillende, og 
det ekstra arbejde, der naturligt 
er kommet i forbindelse med 
ændringen, deles mellem un-
dertegnede og vores kasserer 
Peter Kirketerp. 

Ændringen har betydet at vi fra 
2017 sparer i omegnen af kr. 
100.000,- om året på bogholde-
rifunktionen. 

En anden ændring, der dog ikke 
er af de mere omfattende, er at 
undertegnede er flyttet ind at 
sidde der, hvor Jens Kibsgaard 
tidligere sad.  

Herved bliver der mere ro til de 
mange opgaver der dagligt skal 
udføres, da almindelige med-
lemspleje foretages af vores 2 
frivillige, Eni Fenger og Karl 
Aage Jensen. 

Dette betyder ikke, at jeg ikke 
er tilgængelig for en snak. Dø-
ren er åben og i kommer bare 
ind, hvis der er områder, hvor i 
har brug for hjælp eller hvis I 
blot vil snakke.  

Vores greenkeeperchef fratræ-
der sin stilling med udgangen af 
april, hvilket har betydet at jeg 
bliver involveret mere i den 
daglige pleje af banen. Men tag 
det bare roligt jeg skal ikke ud 
og slå græs og ødelægge ba-
nen. Derimod skal jeg sammen 
med vores greenkeepere være 
med til at sikre den daglige ple-
je af banen og ved indkøb af 
materiel og plejeprodukter. 

I 2016 skiftede vi fra vores 
gamle type af bagmærker til 
plastic kort med billede og plads 
til årsmærker. 

Det betyder, at vi ikke hvert år 
skal producere nye bagmærker 
til alle, men kun til dem der 
skifter medlemskategori. 

De nye årsmærkater til påsæt-
ning på bagmærket vil være 
klar fra tirsdag den 14. marts. 

 

 

 

 

 

 

 
Når 

dit kontingent er betalt, kan du 
afhente dit årsmærke i sekreta-
riatet. 

 

Til dig der ikke fik taget billede 
til det nye bagmærke sidste år - 
eller bare ikke hentede bag-
mærket, så kig venligst forbi 
sekretariatet og få taget et bil-
lede eller bare for at hente dit 
bagmærke. 

 

Mens dette bliver skrevet er 
Kalle i gang med en større roka-
de i vores baglader, hvor vi skal 
have frigjort 100 skabe, så Hen-
rik Helt kan komme i gang med 
opbygning af et rum til den ene 
golfsimulator. 

Når dette hen over sommeren 
er færdiggjort, vil vi have et se-
parat rum til simulatorgolf, og vi 
tror på at mange flere vil få 
glæde af simulatoren, når den 
er i klubben, frem for når man 
skal bære sit udstyr gennem det 
meste af Sillebro Shoppingcen-
ter. 

 

 

 

 

 

 

Årets gang i sekretariatet 
Jeg ved at mange af vores med-
lemmer tror at vi kun er på konto-
ret i de timer der står på døren til 
sekretariatet, men det er ikke til-
fældet. Vi er der hver dag fra kl. 
08.00 i golfsæsonen og eller fra kl. 
08.30 og vi er der til kl. 16.00 
mandag, onsdag og torsdag, til kl. 
18.00 tirsdag og til kl. 14.00 fre-
dag.  

Baggrunden for de kortere åb-
ningstider, er at give os ro til de 
mange opgaver vi skal løse hen 
over året. 

Jeg ved at mange af jer undrer jer 
over hvad vi egentlig får tiden til 
at gå med uden for golfsæsonen, 
og jeg skal være ærlig, jeg havde 
selv den opfattelse, da jeg sagde 
ja til jobbet, at det gjorde ikke 
noget at der var mange timer i 
klubben i golfsæsonen, for uden 
for golfsæsonen kunne vi så tage 
det lidt mere med ro - men nej, 
sådan er det ikke. 

Selv om vi hele tiden passer på 
vores omkostninger, skal der uden 
for golfsæsonen følges ekstra tæt 
op på regnskabet i forhold til bud-
gettet, så vi sikrer det bedst muli-
ge regnskab. 

Vi skal, i samarbejde med vores 
mange udvalg og bestyrelsen, ud-
arbejde nyt budget til det kom-
mende kalenderår, så det er klar 
til bestyrelsens endelige godken-
delse på bestyrelsesmødet i janu-
ar. 

Vi skal lave medlemsændringer i 
golfbox, årsregulering af handicap, 
ændringer til bagskabe og andre 
tilkøb. 

Når det nye kalenderår begynder, 
skal vi som det første have lavet 
årsregnskabet færdig til revisor, 
der hurtigt skal gøre det klar, så 
det kan godkendes på bestyrelses-
mødet i februar. 

Der skal laves årsmagasin klar til 
generalforsamlingen, et timetungt 
værk, som vi mener er til stor 
værdi for vores medlemmer i for-
bindelse med generalforsamlin-
gen. 

Derefter skal der gøres klar til sæ-
sonstart så hurtig som muligt efter 
generalforsamlingen. 

Og det er kun de overordnede op-
gaver, hertil kommer de mange 
andre små og store opgaver, som 
vi kun kan nå, fordi vi har en 
uvurderlig hjælp af vores frivillige i 
sekretariatet - TAK til dem alle. 

Jørgen 
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BESTYRELSENS ÅRSBERETNING 
Formand Michael Tøgersen 

Beretning for 2016, marts 2017 

Vanen tro har vi holdt et månedligt be-

styrelses- og økonomiudvalgsmøde.  

Der afholdes jo et hav af møder i de 

mange udvalg med mere men netop dis-

se 2 udvalg behandler forhold for klub-

ben på generelt niveau.  

På bestyrelsesmøderne orienteres om 

relevante forhold fra økonomiudvalgs-

møderne, hvorfor der kun skrives et 

samlet referat, som kan læses på hjem-

mesiden under ”Information/referater/

bestyrelse”.  

De fleste udvalg er efterhånden discipli-

neret i forhold til at informere vore med-

lemmer om aktiviteten i udvalgene, men 

et par stykker hænger stadig.  

Husk at vore medlemmer fortjener at 

kunne følge med, ligesom det sender et 

godt signal om god aktivitet og ledelse i 

udvalgene.  

En stor tak skal lyde til de mange enga-

gerede udvalgsmedlemmer, og de man-

ge aktiviteter der udspringer herfra. Det 

er uvurderligt for FGK, og udvalgene har 

hver især bidraget til beretningen på de 

efterfølgende sider. 

Sidste års generalforsamling blev afholdt 

d. 8. marts og blev styret af vores med-

lem, advokat Drisdal, som styrede den 

flot. Eneste nye ansigt i bestyrelsespa-

nelet blev Inger Margrethe Stubber-

gaard, som blev suppleant. 

Som tidligere vil vi også i år afholde et 

møde i ugen efter generalforsamlingen 

for alle udvalgsformænd og andre nøgle-

personer som eksempelvis Carina samt 

formænd for Klubberne i Klubben (KiK) 

for at præsentere os og vores område 

for hinanden, med det formål at sikre, at 

vi alle har ansigt og indsigt i hinandens 

områder. Også en stor tak til KiK´erne 

for deres utrættelige og utroligt vigtige 

arbejde for FGK. 

Vi har i 2016 haft en nettoafgang på 37, 

så vi pr. 1 januar er 989 FGKere. 

Afgangen er fordelt på: 

 2 juniorer (5-18 år) 

 11 ungseniorer (19-29 år) 

 22 seniorer (30-59 år) 

 2 seniorer (60+ år) 

Vi måtte i 2016 lukke for tilgangen af 

flexmedlemsskab A9 og indføre venteli-

ste på A9 og B9, fordi vi oplevede en 

sand ”folkevandring” mod disse.  

Som tidligere nævnt under bl.a. ”Nyt fra 

formanden”, så kan vi ikke drive vores 

klub med så mange flexmedlemmer, da 

man ganske enkelt bidrager for lidt øko-

nomisk til klubben.  

Da vores kontingent er markedskon-

formt og holdt i ro i 6 år, er det ærger-

ligt, at netop FGK er så hårdt ramt på 

dette område. Vi var ganske enkelt nødt 

til at gøre noget, da vi ikke kunne fort-

sætte med at se på denne udvikling.  

De fleste klubber i DK har indført flex-

medlemsskaber, enkelte har ikke, men 

vi er uhørt hårdt ramt på denne trafik, 

hvad det så end skyldes. Derfor måtte vi 

gøre noget.  

Der er indført nogle fordele for fuldtids-

medlemmer, og vi ser fortsat på flere 

fordele for fuldtidsmedlemmer, ligesom 

vi selvfølgelig er meget modtagelige for 

gode ideer. 

På FGK´s foranledning nedsatte DGU et 

udvalg i 2016 til at se på flexmedlems-
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BESTYRELSENS ÅRSBERETNING 
Formand Michael Tøgersen 

skaberne, fordi de er en udfor-

dring for mange klubber, ikke 

mindst vores egen.  

Jeg deltog i arbejdet sammen 

med 7 andre formænd samt 

DGU´s formand og direktør.  

Arbejdet foregik i en ordentlig 

tone, men vi kunne ikke blive 

enige, idet der er store og me-

get forskellige interesser på 

området, og det bliver også til-

bagemeldingen til medlemmer-

ne på DGU´s generalforsamling 

i marts d. 17-18. marts. 

Som i de senere år og forment-

lig også i de kommende år har 

vores økonomi fyldt en del, og 

årsagen er, som det er alle be-

kendt, vores dejlige klubhus, 

hvor vi kæmper med lånet i 

ejendommen.  

Vi har de sidste par år arbejdet 

på mulighederne for en refinan-

siering, og det har været en po-

sitiv proces, idet vi har fået hele 

4 tilbud. Et af dem finder vi 

specielt attraktivt, og det for-

venter vi at gøre brug af, når vi 

finder det hensigtsmæssigt, og 

det bliver formentlig engang i 

løbet af 2018/2019, og ultima-

tivt ultimo 2019 hvor vi skal 

betale resten, ca. kr. 1,8 mio. 

af det nuværende lån tilbage. 

 Årsagen til, at vi ikke bare gør 

det nu, er, at vores nuværende 

lån skal indfries til ca. kurs 125, 

så jo længere vi kan vente, jo 

mindre skylder vi, og jo mindre 

bliver vores kurstab. Vi er for-

trøstningsfulde for fremtiden, 

og det er herligt. 

I 2016 så 2 nye udvalg dagens 

lys. Det ene var Frivillighedsud-

valget, med Inger Margrethe 

Stubbergaard og Birgit Helt i 

spidsen.  

Formålet med dette udvalg er 

at skabe overblik over de man-

ge frivillige i klubben og koordi-

nere i forhold til relevante op-

gaver. Det er et område, vi har 

haft udfordringer med i årevis, 

idet mange gerne vil give en 

hånd, men vi har haft svært ved 

at få den frivillige og opgaven til 

at ”mødes”. Vi håber med dette 

udvalg at lette den udfordring. 

En af de første opgaver var at 

flytte ca. 115 nye birketræer, 

som blev sat i jorden i 2 week-

ender i efteråret med hjælp fra 

blandt andet Jesper Raahauge 

og Inger Margrethe samt en del 

andre. Flot, flot arbejde. 

Det andet nye ”udvalg” er 

Tromleholdet, som lige har top-

pet vores i forvejen gode greens 

med en forbilledlig indsats, lige-

som det forkorter den trælse 

periode, lige efter der er taget 

propper op og topdresset. Her-

ligt arbejde. 

Netop Banen har i 2016 stået 

flottere end nogensinde efter 

min mening. Vi har fået meget 

ros i året. Enig, der er stadig 

plads til forbedring, men vi skal 

glæde os over standen såvel 

visuelt som de spillemæssige 

muligheder standen giver os.  

Vore greenkeepere knokler på 

med de muligheder de har. De 

er nødt til at prioritere, og det 

betyder, at enkelte ting må 

nedprioriteres, men det betyder 

ikke, at de er glemt.  

På trods af dette så er green-

keeperne ikke helt tilfredse, og 

det vidner om et højt ambiti-

onsniveau, som giver dem 

nogle frustrationer, da de me-

get gerne vil levere endnu 

bedre, men det kan de ikke på 

grund af begrænsede ressour-

cer/økonomi.  

Vi er ved at afslutte vores bun-

kerprojekt, hvor der er ydet et 

fantastisk arbejde både rent 

arbejdsmæssigt, men også vi-

suelt. Arbejdet har været nød-

vendigt dels på grund af at 

mange af kanterne var øde-

lagt, fordi der er gået op og 

ned af dem, og dels har vi prø-

vet at tænke greenkeepernes 

arbejdsdag mere rationelt ind, 

da arealet rundt om bunkerne 

fremover er nemmere at klip-

pe. 

 

Vores elitehold spillede sig til 

en flot 2. plads i 1. division lige 

efter Hillerød.  
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BESTYRELSENS ÅRSBERETNING 
Formand Michael Tøgersen 

Ligesom på mange andre områ-

der så har vi i de senere år skå-

ret lidt til på elitearbejdet, og 

en konsekvens af dette er bl.a. 

at vi i højere grad har satset på 

egne spillere, så det var med en 

vis spænding, at vi tog hul på 

sæsonen 2016, hvor vore spille-

re samtidig har studier og ar-

bejde med mere langt fra Fre-

derikssund.  

Gutterne indfriede vores bedste 

forventninger med den flotte 2. 

plads. Der er rykket tættere 

sammen i bussen og med en 

meget flot og overbevisende 

udesejr i sidste runde i Helsin-

gør afgjorde de selv placerin-

gen. Rasende flot gået.  

Der skal lyde den dybeste re-

spekt til vore spillere Oliver, 

Jakob, Morten, Mathias, Patrick, 

Mark og Vaugn samt vore lede-

re omkring holdet, Carina, Tony 

og Johnny, for deres virkelig 

flotte præstation, der gør, at vi 

også i 2017 kan kalde os for en 

1. divisionsklub, som er med i 

toppen af dansk golf. Tak til 

jer!!  

Vore veteraner i 2. div., vores 

damer samt vores 2. og 3. hold 

blev alle nr. 4 og sidst i deres 

puljer, men humøret har været 

højt med mange gode OG lære-

rige oplevelser på banen, så vi 

mosler videre . 

En stor tak skal lyde til Sillebro-

en som hovedsponsor, men og-

så til Bodum. For uden dem 

havde det været en næsten 

umulig opgave. Desværre har vi 

måttet trække vores damehold, 

da de har vurderet, at de ikke 

kan stille hold fremadrettet. 

Det blev også året, hvor regi-

onsgolfen for alvor satte FGK på 

golflandkortet, idet vi hjemtog 

et landsmesterskab. Det var 

utrolig flot gået, og sejren blev 

da også fejret i klubhuset umid-

delbart efter finalen, hvor de 

stolte spillere blev modtaget og 

hyldet af en masse FGK´ere. 

Vores elitearbejde/-spillere er 

bl.a. vigtige i forhold til vore 

juniorer, som kan spejle sig i 

de dygtige elitespillere, og juni-

orarbejdet har for alvor taget 

fart i år. Efter i nogle år at have 

været en enmandshær med 

Mette Meltinis forrest og ba-

gerst, så har vi fået et slagkraf-

tigt og meget engageret junior-

udvalg på hele 7 personer og 

ca. 50 juniorer.  

Vi glæder os enormt til at følge 

udviklingen omkring juniorafde-

lingen, og måske har vi om 

nogle år nogle nye ”Patricker, 

Oliverer, Jakobere” m.fl. på vej 

. Det kunne være stort.  

Golfens Dag er en meget vigtig 

aktivitet i forhold til noget så 

centralt som at tiltrække nye 

medlemmer. I år afholdes da-

gen søndag d. 30. april, hvor vi 

håber rigtig mange FGK´ere vil 

bakke op, både som hjælp på 

dagen, men også ved at invitere 

familie, venner, naboer, ar-

bejdskammerater osv.  

Det er meget vanskeligt, men 

meget nødvendigt, arbejde at 

hverve nye medlemmer, hvor vi 

anvender ordene ”finde, fasthol-

de og fremtidssikre”. For alle 

golfklubber i DK er det en udfor-

dring, så derfor havde vi i efter-

året et arbejdsmøde med delta-

gelse af vores Begynderudvalg, 

Hverveudvalg og bestyrelse, 

hvor vi havde formanden for 

Smørums Begynderudvalg som 

gæstetaler og inspirator til en 

eventuel justering på området.  

Det har efterfølgende resulte-

ret i udvalgsarbejde for at se 

på, om vi kan gøre tingene 

bedre. Det handler om alle fa-

ser fra hvervning, begynder-

forløb og ikke mindst i det ef-

terfølgende fastholdelsesarbej-

de, hvor vi desværre taber for 

mange, fordi de ikke finder de 

rigtige netværk og klubkam-

merater at spille med.  

Alle de gode personer i Hverve

- og ikke mindst Begynderud-

valget bruger store kræfter på 

dette arbejde, det er meget og 

vigtigt, at vi lykkes i alle faser.  

I den sidste fase er det vigtigt, 

at vi får integreret de nye 

medlemmer via både turnerin-

ger, Klubber i Klubben og i det 

hele taget får de nye til at føle 

sig velkomne som en del af 

FGK, og det håber vi, alle vil 

tage del i.  

Igen i år er der ydet en stor 

indsats med Albatrosarbejdet, 

som betyder meget for vores 

klub både internt og eksternt. 

En stor tak til alle for de meget 

store indsatser. 

Klubturneringerne starter 

traditionen tro op med vores 

hyggelige åbningsturnering, 

sponseret af Home, lørdag den 

8. april, hvor der igen i år vil 

være standerhejsning inden 

tee off, og vi vil gerne anbefale 

alle, at deltage i Klubberne i 

Klubben på Dame- og Herre-

dag samt den meget hyggelige 

Parmatchturnering, ligesom 

der er mulighed for alle at spil-

le med i Rødvinsklubben hver 

onsdag morgen, hvor man ba-

re dukker op. Men se på hjem-

mesiden under Turneringer/

Klubber i Klubben.  

Jeg vil også slå et slag for Be-

styrelsesturneringen d. 11. ju-

ni, hvor bestyrelsen vil både 

”genere” og forkæle spillerne 
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BESTYRELSENS ÅRSBERETNING 
Formand Michael Tøgersen 

samt Sillebro Cup den 19. au-

gust, hvor man støtter eliten. 

Vi har igen i år forsøgt os med 

nogle medlemsmøder, hvor te-

maerne har været ”Bane”, 

”Spørgsmål til bestyrelsen” 

samt ”Det mentale”.  

Desværre har der ikke været 

den store tilslutning, så vi må 

se på formen og temaerne og 

evaluere, om det overhovedet 

er interessant og relevant frem-

adrettet. 

Vore simulatorer i Sillebroen er 

stadig aktive, selvom vi har 

skruet ned for bemanding med 

mere og det er specielt hverve-

aktiviteterne, der er stoppet, da 

vi ikke oplevede den store di-

rekte målbare succes her i gen-

nem.  

Der er dog en del, der har ind-

løst sæsonkort, ligesom junio-

rerne anvender dem hver week-

end.  

 

Da samarbejdet med Sillebroen 

på dette område reelt sluttede 

ultimo 2016 for så vidt angår 

vores kontrakt, skal vi se på, 

hvad der skal ske med simula-

torerne fremadrettet.  

Det mest realistiske scenarie pt. 

er at tage den ene over i klub-

ben og indrette et rum i laden 

samt sælge den anden, hvis vi 

kan finde en køber. 

Vi har igen i år haft et godt 

samarbejde med Dansk Golf 

Akademi, personificeret ved Ca-

rina og Cetti, og det ser vi frem 

til at fortsætte, idet vi er meget 

glade for vores 2 trænere. 

 

Sponsorarbejdet er rigtig 

svært. Vi har stadig en del 

sponsorer, som overvejende er 

karakteriseret som 

”hjertesponsorer”, men vores 

største samarbejdspartner på 

området er fortsat Sillebroen. 

Husk derfor fortsat at støtte 

Sillebroen og andre, som de 

støtter os.  

Vi overvejer p.t. at indgå et 

samarbejde med Sponsornet, 

som er en virksomhed, der 

bl.a. udbyder produkter i form 

af dels at etablere et erhvervs-

netværk med et månedligt mø-

de, dels at tilbyde virksomhe-

ders medarbejdere et begyn-

derforløb med mere.  

Til slut vil vi gerne takke Stif-

telsen, vores udlejer, for et 

rigtig godt samarbejde samt 

takke vore sponsorer og frivilli-

ge for den uvurderlige opbak-

ning og indsats i vores klub –  

 

TUSINDE TAK!  

Vi glæder os til et 2017 i sam-

me gode ånd  

 

Michael Tøgersen 

Formand 
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Året 
Året startede med en ærgerlig hændel-
se, men helheden på året skulle heldig-
vis vise sig at blive meget bedre. 

Skader på fyrretræer 
Sneen dalede ned fra himlen og lagde 
sig tungt på træer og buske. Dette med-
førte desværre større skader på mange 
træer. Specielt gik det ud over vores 
fyrretræer.  

Vi måtte desværre fælde de der var 
kommet værst til skade, og beskære 
resten så godt det kunne lade sig gøre. 
Naturstyrelsen kaldte fænomenet en 
hundrede års hændelse.  

Set i lyset af de senere års storme og 
oversvømmelser, må vi nok se i øjnene 
at det kan ske oftere end før antaget. 

Styning af alléen 
På trods af det uforudsete arbejde med 
fyrretræerne, fik vi også beskåret alléen 
fra klubben ud mod Skovnæsvej.   

Dette var hårdt tiltrængt, og det var et 
spørgsmål om tid før end de ville begyn-
de at vælte i stormvejr.  

Ingen kunne længere huske hvornår de 
sidst var blevet beskåret. Biler, skralde 
biler og varetransporter blev ridset når 
de kørte ind til klubben.  

Der blev lejet en lift, da det efterhånden 
var blevet til hele træer der faldt ned fra 
kronen. I samme omgang kunne vi lej-
lighedsvis topkappe et par af de popler 
der er plantet i alléen, således at de 
med tiden vil komme til at falde i et med 
resten af alléen.  

Dræn fra Nordbanen. 
Sidst på vinteren blev greenkeeperne 
opmærksomme på at der havde etable-
ret sig en sø på Nordbanen ved hul 6.  

Noget var galt. En stor spulevogn med 
tilhørende rodskæreudstyr blev tilkaldt.  

Efter et ihærdigt forsøg på at rense dræ-
net, der skulle bortlede vandet, måtte 
man opgive at få gennemløb. Der var så 
meget skidt, at man helt opgav at filme 
røret.  

Vi fik en idé om at problemet var opstå-
et i buskadset mellem Skovnæsvej og 
hul 17. Der var det nemlig helt umuligt 
at spule.  

Grundet det meget beskidte dræn var 
det også umuligt at indføre en sporings-
sonde, så vi måtte gætte os til i hvilken 
retning drænet løber, ud fra indløbsret-
ningen i brønden på hul 17.  

Vi måtte starte med at fælde en del træ-
er for at få plads til at grave, da drænet 
ligger i en dybde på ca. 2,5 meter. Vi 
ramte ikke plet i første forsøg, men det 
var ikke mere skævt end at vi kunne 
udvide hullet, for så at finde drænet.  

Vi fik derefter pumpet drænet fri for 
vand, således at Nordbanen igen var 
tørlagt. Vi kunne nu se at dette var et 
langt større projekt først antaget.  

Drænet var 40cm. i diameter og lå me-
get dybt nede. Spillesæsonen var så 
småt ved at starte, og vi måtte udsætte 
projektet til senere, så vi kunne få tid til 
at udtænke en plan for hvad der skulle 
gøres.  

BANEUDVALGET 
John Gothjelpsen 
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 I mellemtiden måtte vi pumpe 
vandet væk. Mere om dette se-
nere. 

Lynnedslag i van-
dingsanlæg? 
I løbet af sæsonen skete det at 
vi mistede kontakten fra van-
dingscomputeren til green 10 
på 18 huls banen samt green 
1,2 og 4 på Nordbanen. Vi måt-
te have assistance fra Agrome-
ter der kunne konstatere at det 
ikke var muligt at redde kablet 
fra hovedledningen til green 10. 
Der blev nu etableret en midler-
tidig ledning fra teested 8 til 
green 10, som mange nok har 
bemærket. Den blev senere 
gravet ned som en permanent 
løsning. 

Således fik vi konstateret at alle 
4 magnetspoler på green 10 var 
kortsluttet, hvilket er yderst 
usædvanligt. Samtidig var der 
opstået problemer på hul 9, 2,3 
og 4, med defekte magnetspo-
ler og dekodere.  

Der begyndte nu at tegne sig et 
billede af, at et lynnedslag måt-
te være synderen.  

Vi fik etableret nødtørftig van-
ding således at det kun var 
nogle få magnetventiler, der 
skulle aktiveres manuelt. 2 af 
magnetspolerne på hul 10 er 
udgået af produktion så vi har 
været nødsaget til at finde an-
dre løsninger, hvilket ser ud til 
at lykkes i skrivende stund.  

Karl sørger for at alle elektriske 
fejl er udbedret inden sæsonen 
2017. 

Græs på driving ran-
ge 
Vi har i 2016 valgt at klippe 
driving rangen med fairwayklip-
per, hvilket skyldes at der i pe-
rioder produceres så meget 
græsafklip at boldopsamleren 
ikke kan fungere korrekt.  

Greenkeeperne måtte i sæso-
nen ekstraordinært ud og leje 
en sugevogn for at fjerne det 
overskydende græsafklip.  

Ved at klippe med fairwayklip-
per findeles græsset meget me-
re end vi har set med rotorklip-
peren.  

Dette har kunnet lade sig gøre 
ved at vi nu råder over 3 fair-
wayklippere. Det har ydermere 
den fordel, at det samtidig giver 
spilleren et mere ægte boldrul, 
da rangen nu er klippet som 
fairway. 

Højroughen. 
Igen i 2016 har højroughen væ-
ret til debat. Vi fik tidligere en 
maskinstation til at klippe høj-
roughen samt bortskaffe afklip-
pet en gang om året. Dette var 
til minimal gene for spillerne, 
men kostede penge, som vi ikke 
har for mange af. Derfor blev 
det besluttet at vi selv skulle 
forestå arbejdet, og det fornød-
ne materiel blev indkøbt for små 
penge.  

Nu kunne arbejdet udføres bil-
ligt, men medførte selvfølgelig 
øget pres på mandskabet, samt 
problemer med at komme af 
med afklippet.  

Da vi nu var i stand til at klippe 
højroughen selv, blev der et 
øget pres fra nogle medlemmer 
om at arbejdet skulle udføres 
mere end en gang årligt, da 
græsset ellers ville nå at blive 
for højt.  

Det var ikke muligt da klubben 
ganske enkelt ikke råder over 
så meget mandskab.  

Derfor valgte vi i 2016 at klippe 
dele af højroughen som kontrol-
leret højrough. Derved kunne vi 
holde roughen i en acceptabel 
højde, og samtidig sprede byr-
den over hele sæsonen. Dette 
har indtil videre kun medført ros 
og positive tilkendegivelser.  

Etablering af  
revetted bunkers 
I uge 36 startede vi med at om-
bygge bunkers på hullerne 6-16
-2-13 i nævnte rækkefølge. Vi 
startede i 2015 med at ombyg-
ge bunkerne på hul 8 til revet-
ted bunkers.  

Vi har fået mange positive til-
kendegivelser, så det lå lige til 
at fortsætte arbejdet i 2016. 
Bunkerne er opbygget med fast 
bund af stenmel, og med dræn, 
således at de kan klare normalt 
regnvejr uden at der samles 
vandpytter. Ved skybrud må det 
påregnes at der vil komme vand 

i bunkers, da regnvandsfaski-
nerne ellers skulle være enor-
me.  

Der er ligeledes etableret en 
liner i bunden af bunkers såle-
des at der ikke kommer sten 
og lignende op i sandet.  

Kanterne er opbygget af 
Ecobunker turf i en ca. 65° 
hældning. Dette skulle være 
nok til at bevare sværhedsgra-
den, men samtidig være tilgi-
vende ved et dårligt bunker-
slag.  

Vi fik i uge 42 assistance fra 
dygtige bunkereksperter fra 
Storbritannien, der skulle hjæl-
pe med at installere Ecobunker 
turf.  

De var meget kompetente og 
arbejdede til daglig for Jack 
Nicklaus på projekter over hele 
verden, senest på Great 
Northern.  

Der mangler i skrivende stund 
lidt arbejde på de sidste bun-
kers, som vil blive færdiggjort 
snarest muligt. 

Færdiggørelse af 
dræn fra Nordba-
nen 
Efteråret kom og det var tid til 
at fortsætte drænarbejdet på 
hul 17.  

Der var imidlertid sket det hel-
dige at et af vores medlem-
mer, Jørgen Schmidt havde 
hørt om vores problemer med 
drænet.  
Jørgen Schmidt har stor viden 
om vores klub, og har derfor 
også kunnet præcisere hvor 
drænet ligger helt nøjagtigt.  

Det har været til stor hjælp, da 
vi så ikke længere behøvede at 
være i tvivl, men kunne kon-
centrere os helt om arbejdet.  

BANEUDVALGET 
John Gothjelpsen 

 12 - FGK ÅRSMAGASIN 2017 



Dette er et super eksempel på 
den positive medlems ånd der 
hersker i FGK. Gravearbejdet 
fortsatte og drænet blev åbnet.  

Til vores store overraskelse var 
det store dræn ikke faldet sam-
men, men fuldstændig stoppet 
til med rødder.  

Da vi fik trukket rødderne ud af 
drænet ved hjælp af gravema-
skinen, stod vi nu med noget 
der lignede et helt træ på 40 
cm i diameter, og 3,5 meter 
langt.  

Nu forstod vi for alvor hvorfor 
at det havde været umuligt at 
rodskære drænet. Vi fik med 
meget besvær repareret dræ-
net.  

Da sådanne rør vejer 600 kg 
stykket, var det lige på græn-
sen til vores formåen med det 
udstyr vi råder over, men det 
lykkedes. Nogle har nok be-
mærket at vi har fældet en del 
træer mellem hul 17 og Skov-
næsvej, uden at det har været 
nødvendigt at grave hele vejen. 
Det er blevet gjort for at forhin-
dre fremtidig rodindtrængen, 
andre steder i drænet. 

Frivillige på banen 
I 2016 har der været det hidtil 
største antal frivillige medhjæl-
pere i forhold til tidligere. Vi 
skal mange år tilbage, for at 
finde lige så mange ildsjæle.  

Frivillig arbejdskraft er jo ikke 
noget nyt. Vi har jo haft frivilli-

ge i diverse udvalg gennem alle 
årene. Men nu er der så mange 
der giver et nap med på banen, 
at det næsten er umuligt at 
nævne dem alle, derfor sendes 
en kollektiv tak til alle der har 
hjulpet til på banen i 2016. 

Nye træer på banen 
Igen i år er der blevet plantet 
nye træer på banen.  

Til forskel fra tidligere er de ba-
re ikke blevet købt ind, men op-
gravet og flyttet internt.  

Det gjorde man også for år til-
bage, men har ikke gjort dette i 
mange år. Frivillige har forstået 
arbejdet, både med at grave 
træerne op, samt at få dem sat 
de steder, hvor de skulle stå.  

Det er et stort arbejde at flytte 
så mange træer, men det vil 
forskønne og være til glæde for 
vores klub i mange år fremover. 

Bunkers 
Igen i år har bunkerteamet væ-
ret aktivt på banen.  

Grundet sygdom har Poul Lau-
lund desværre været alene me-
get af sæsonen. Poul blev også 
selv ramt af sygdom, og vi fryg-
tede at vi ville miste vores bun-
kerteam helt. Men de er nogle 
hårde negle, der ikke sådan er 
til at slå ud.  
Bunkerteamet kom i gang igen, 
og endda i forstærket udgave. 
Inden længe havde de indhentet 
det tabte, og de nåede hele ba-
nen rundt inden sæsonen slut-
tede.  Godt gået. 

Rulleteamet 
I 2016 startede vi et rulleteam 
bestående af frivillige op. De 
skulle rulle vore greens 2 gan-
ge ugentligt gennem hele sæ-
sonen.  

Det må siges at være blevet en 
succes. Arbejdet har kørt som 
på skinner gennem hele sæso-
nen. Rulleteamet udfører en 
vigtig opgave.  

At rulle greens, giver en mere 
smooth overflade, samt med-
virker til øget greenspeed.  

Derudover har forskere vist at 
der er en del andre fordele for 
græsset, ved at det bliver rul-
let.  

Det er en opgave som green-
keeperne har ønsket udført 
gennem flere år, men som 
først nu har kunnet effektueres 
ved hjælp fra frivillige.  

Rulleteamet har heldigvis givet 
tilsagn om at de fortsætter i 
2017. 

Andre opgaver 
Nu hvor de forskellige teams 
bliver nævnt, må vi ikke glem-
me at der faktisk bliver udført 
mange andre frivillige opgaver 
i løbet af sæsonen.  

Disse opgaver er bare ikke så 
synlige i hverdagen fordi vi 
nogle gange kommer til at ta-
ge det for givet at det bare bli-
ver gjort.   

Der bliver eksempelvis luget 
ukrudt, eller lagt flis ud i be-
plantninger, malet bænke og 
meget mere. Det er alt sam-
men en uvurderlig hjælp som 
selvfølgelig ikke må glemmes.  

Hvis du har lyst til at blive en 
del af dette netværk af frivilli-
ge, så hold dig ikke tilbage, gå 
ud og vær med til at gøre en 
aktiv forskel for klubben. End-
nu skal der lyde en stor tak til 
de frivillige, som yder en stor 
hjælp for greenkeeperne og 
klubben i hverdagen.

BANEUDVALGET 
John Gothjelpsen 
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 Nye -  
brugte maskiner 

Også i 2016 lykkedes det at for-
ny noget af maskinparken.  

Da dele af vores maskinpark er 
meget gammel og slidt, er det  
nødvendigt at forny den på 
nogle punkter. Golfmaskiner er 
meget dyre, og vores midler til 
at forny maskinparken er meget 
små.  

Derfor har Karl valgt at investe-
re i nyere brugt materiel. På 
den måde strækker pengene 
længere, uden at skulle gå på 
kompromis med komfort og 
kvalitet.  

Vores årlige investeringspulje 
udgør hvad der svarer til en 
tredjedel af nyprisen på en fair-
wayklipper, derfor er nyere 
brugte maskiner blevet det fo-
retrukne valg.  

I 2016 blev der investeret i 
endnu en brugt Toro 5610 fair-
wayklipper, således at klubben 
nu er godt kørende på det 
punkt. Derudover blev der også 
investeret i en brugt kraftig To-
ro cyklon bladblæser, da blade 
efterhånden begynder at være 
en stor udfordring i efteråret.  

Tidligt på sæsonen blev der ind-
købt en ny boldopsamler, da 
den gamle har været udskift-
ningsmoden i nogle år efterhån-
den. Det er tanken at en af de 
gamle fairwayklippere skal byg-
ges om til boldtraktor, da den 
gamle traktor ikke længere er 
tidssvarende.  

Dette vil give væsentlig øget 
komfort for de frivillige og vice-
værten, der sørger for opsam-
ling af bolde på driving rangen. 

Golfbanen set  
over året 
Græsset var på det meste af 
banen i topform til sæsonstart. 
Der var enkelte steder som var 
angrebet af lidt svamp og fugle-
nes hærgen, men ikke noget 
som kunne ødelægge sæsonen.  

Greens og teesteder var kom-
met ud af vinteren i super god 
stand, og der gik da heller ikke 
meget længere end 14 dage fra 
åbningen til de var i normal 

spillekondition.  

Vores anlæg er efterhånden be-
gyndt at arte sig som en or-
dentlig golfbane, og sidst på 
sommeren kom det til udtryk, 
da vores bane blev brugt som 
udstillingsvindue for en af ver-
dens største græsfrøproducen-
ter.  

Det var en Hviderussisk delega-
tion som skulle se vores bane 
som et led i deres visuelle vur-
dering om det pågældende fir-
ma skulle have tilladelse til at 
levere frø til aftagere i Hvide-
rusland.  

Hvis vores græs ikke var i god 
stand, havde man nok ikke 
valgt vores bane til den vurde-
ring.  

Vores greens har gennemgået 
en fantastisk forandring gennem 
de sidste 8 år.  

På baggrund af Karls og ekster-
ne konsulenters vurdering, blev 
det nemlig for 9 år siden beslut-
tet at udskifte den øverste del 
af vækstlaget samt ændre græs
-sammensætningen på greens.  

Dette blev besluttet for at for-
bedre greens chance for at kun-
ne overvintre uden nævnevær-
dige svampeangreb. Dermed 
kunne vi forlænge den gode del 
af spillesæsonen. Det har ikke 
altid været lige sjovt at spille 
når der lige var blevet taget 
propper op, men vi høster nu de 
positive resultater af anstren-
gelserne.  

Vi har aldrig tvivlet på at det 
var den rigtige måde at passe 
greens på. Det har været vigtigt 
at holde fokus på det endelige 
resultat uden at ryste på hæn-
derne. Vi har hele tiden vidst at 
greens skulle have en kondition, 
således at de også kunne leve 
op til den stadigt strengere pe-
sticidlovgivning.  

Nu da banen som helhed klarer 
sig godt er det vigtigt at de der 
nu skal passe banen, er ligeså 
fremtidsorienterede og visionæ-
re, for at sikre at anlægget hol-
des i en god kondition og udvik-
les i takt med tiden.  

Andre baner udvikler og forbed-
rer i et væk, og kommer man 
først bagud, er det et langt sejt 

træk at komme tilbage.  

Man siger som en tommelfin-
gerregel, at et års laden stå til, 
er lig med to års hårdt arbej-
de. 

Maskinpleje 
En golfbane fungerer selvfølge-
lig ikke uden en masse maski-
ner. Det være sig alt fra klip-
pemateriel til luftegrej, grave-
maskiner, slibemaskiner til 
klippeled og meget andet, og 
også her er det vigtigt at have 
en plan for hvordan man vil 
gøre tingene.  

Skal man udskifte eller repare-
re?  

Skal man sætte klippemateriel 
før end luftemateriel?  

Hvor meget vil man prioritere 
maskinvedligehold frem for 
banevedligehold i en presset 
hverdag?  

Alt sammen spørgsmål man 
bliver nødsaget til at handle på 
i hverdagen.  

På maskindelen af planlæg-
ningsarbejdet er det ligeså vig-
tigt at være fremtidsorienteret, 
som det er på banesiden.  

Det kan let være fristende at 
investere i forældede løsninger 
fordi man er fortrolig med det-
te materiel.  

Ligesom resten af verden er 
golfindustrien også inde i en 
rivende udvikling, og det er 
vigtigt at følge med så godt 
som muligt hele tiden.  

Frederikssund golfklub råder 
heldigvis over en rigtig dygtig 
mekaniker som formår at hol-
de det efterhånden aldrene 
materiel i tiptop stand. Dette 
giver den fornødne luft til at 
træffe de rigtige valg i forbin-
delse med den løbende plan-
lægning.  

I vinteren 2010-11 designede 
og byggede Karl og Henrik Helt 
et helt nyt værksted, således 
at rammerne for reparationer 
af materiel var i top. Dette har 
betydet at vi har kunnet holde 
alle reparationer hjemme, med 
store besparelser til følge. 

 

BANEUDVALGET 
John Gothjelpsen 
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Vinter golf 
Til sidst vil vi nævne lidt om 
golfbanen i vintersæsonen.  

Her i klubben har vi gennem 
alle årene valgt at holde vores 
greens lukket for spil i vinter-
sæsonen.  

Det har vi valgt at gøre for at 
mindske det slid det medfører.  

Det er hårdt for græsset at bli-
ve betrådt i en tid hvor der ikke 
er genvækst.  

Det betyder, at når der opstår 
en eventuel skade på græsset, 
vokser græsset ikke ud igen før 
end jordtemperaturen stiger til 
over 6-8 grader. Bemærk her, 
at det er jordtemperaturen og 
ikke luften. Jorden er koldere i 
lang tid i foråret.  

Sker der mange skader på en 
green i løbet af en vinter, vil det 
resultere i dårligere greens til 
foråret. Der er ligeledes en væ-
sentlig større risiko for svampe-
angreb i forårsmånederne, hvis 
der er skader på græsset.  

Det har de senere år været ty-
deligt at vinterruten langs høj-
roughen, har en stor skånsom 
effekt på banen. Før vi indførte 
vinterruten var det kun enkelte 
medlemmer der måtte bruge 
buggy og trolley om vinteren.  

Selvom det var et begrænset 
antal medlemmer der brugte 
diverse køretøjer blev anlægget 
alligevel meget slidt i løbet af 
vinteren. Nu har alle mulighed 
for at benytte en form for køre-
tøj, men banen slides mindre.  

Før i tiden var der især et stort 
slid ved greenområderne, da 
det næsten var tilladt at færdes 
overalt.  

Banen blev især slidt i en vifte-
form ud fra teestederne og så  

 

igen i en vifteform 50-100 me-
ter fra vintergreens. Derfra blev 
greenområderne slidt når man 
så skulle videre til næste tee-
sted.  

Nu er vinterteesteder og vinter-
greens placeret på en sådan 
måde at det passer med vinter-
ruten. Således leder vi hele ti-
den trafikken ud langs højrou-
ghen, og væk fra banen.  

Dette har også betydet at vi har 
kunnet afspærre sommergreen-
områder for at beskytte disse.  

Der slides selvfølgelig på vinter-
ruten, men når foråret kommer, 
er der ikke længere nogen der 
færdes der ude, og så får den 
fred til at komme sig.  

Alle disse regler havde alle vel 
helst været foruden, men det er 
desværre nødvendigt for at sik-
re den gode banestandard som 
efterhånden altid præger som-
mersæsonen her i Frederiks-
sund Golfklub.  

Mandskab 
Vi er i klubben begunstiget med 
meget kvalificerede medarbej-
dere, som samtidig er meget 
dedikerede og vidende om de-
res daglige arbejde. Udover den 
faste stab har vi været heldige 
at have tilbagevendende sæ-
sonansatte gennem en årrække.  

Klubben har været i stand til at 
skabe de rigtige rammer i form 
af gode mandskabsfaciliteter 
samt alt fornødent banemateri-
el, således at vore medarbejde-
re har haft næsten optimale vil-
kår i dagligdagen. 

Samtlige greenkeepere, chef, 
fastansatte som løstansatte, har 
ydet en fantastisk indsats gen-
nem året og ikke mindst i be-
tragtning af, at vort budget ikke 
levner råderum til ekstrabeman-
ding, tværtimod har vi i mange 
år haft færre ansatte end man-
ge af de klubber, vi normalt 
sammenligner os med. 

Lad mig slutte årsberetningen 
for banen med at sige hjertelig 
tak til alle, der har bidraget til 
banens udvikling og vedligehol-
delse og ikke mindst til Karl,  

 

 

som gennem mange år har le-
veret en helt ekstraordinær 
indsats for at få banen op til 
det niveau, vi har i dag. 

Vi glæder os til den kommende 
sæson. 

John Gothjepsen 

 

 

BANEUDVALGET 
John Gothjelpsen 

FGK ÅRSMAGASIN 2017 - 15 



 

 
Golfsæsonen 2016 er nu vel overstået 
og i årets løb er 61 personer registreret 
som prøvemedlemmer.  

 

Af disse har 27 opnået bagmærke og 
tegnet et medlemskab i klubben, 13 
kom så sent i gang, at de ikke nåede at 
blive færdig og prøvemedlemskabet er 
forlænget ind i 2017. 21 har af forskelli-
ge grunde valgt at melde sig ud. Det 
optimale havde selvfølgelig været at alle 
var blevet i klubben, men konkurrencen 
er hård så der skal måske nye tiltag til, 
mere om dette senere. 

 

Ligesom de øvrige år har der været et 
omfattende program for begynderne 
med etikettemøder, træning i 4 moduler 
hos vores trænere, onsdagsklub, man-
dagsturneringer mv. 

 

Forløbet har været start med trænings-
moduler, hvor trænerne har lavet modu-
ler i langt spil, indspil, bunkerslag og 
putting. Begynderne undervises gruppe-
vis og gennemførte moduler registreres 
hos den enkelte. 

 

Efter at have deltaget i første trænings-
modul og gerne etikette I startes op 
med onsdagklubben, hvor der spilles op 
til 9 huller på par 3 banen under vejled-
ning af faddere fra begynderudvalget.  

 

Efter deltagelse i et antal træningsmo-
duler, onsdagsklubber samt etikette II 
og godkendelse af et medlem fra begyn-
derudvalget, var man klar til at deltage i 
mandagsturneringer og efterfølgende 
indstilling til bagmærke. 

 
DGU havde som noget nyt givet klub-
berne mulighed for at nybegyndere kun-
ne starte med et "klubhandicap" på 72. 
Frederikssund golfklub afprøvede for-
søgsvis dette, men ulemperne viste sig  

 

 
at være større end fordelene, især blev  
afviklingen af mandagsmatcherne alt for 
tidskrævende, hvilket fik flere af klub-
bens "gamle" medlemmer til at droppe 
mandagsmatcherne. 

 

De nye spillere og medlemmer bydes 
velkommen i klubben og begynderudval-
get håber fortsat at se dem til vores 
mandagsturneringer og vi ønsker dem 
mange gode timer, såvel på banen som i 
klubhuset. 

 

Sæsonen 2016 var desværre sidste sæ-
son hvor Preben S. Pedersen, Gulvser-
vice, var boldsponsor. En stor tak til Pre-
ben for de mange år som sponsor. 

 

I sæsonen har vi i lighed med tidligere 
haft en aftale med Jørren Kjær, Vinpak-
ken.dk, om favorabelt køb af vinpræmi-
er til vores mandagsturneringer. En stor 
tak til Jørren og vi håber at aftalen fort-
sætter. Støtten fra vores sponsorer har 
stor betydning for begynderudvalgets 
økonomi, så udvalget har hårdt brug for 
en ny boldsponsor. 

 

Golfens dag afholdtes i år søndag den 
17. april med Henrik Helt som 
"tovholder" og med hjælpere fra begyn-
derudvalg, hverveudvalg samt andre 
frivillige fra klubben. Arrangementet var 
pænt besøgt, vejret var godt og gæster-
ne havde en god oplevelse med forskel-
lige sjove konkurrencer med præmier, 
så man kunne godt have ønsket at det 
havde givet lidt flere nye medlemmer. 

 

Bagmærketurneringen blev afviklet søn-
dag den 16. oktober med 44 deltagere 
og var som sædvanlig en stor succes 
med flotte præmier til de 11 bedst pla-
cerede par samt vinderne af længste 
drive, nærmest flaget og puttekonkur-
rencen. Derudover havde Jørren Kjær 
sponsoreret et større antal klappepræ-
mier. 

BEGYNDERUDVALGET 
Torben Schütt 
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Der har i sæsonen været udskift-
ninger af medlemmer i begynder-
udvalget og et enkelt udvalgs-
medlem har været sygemeldt he-
le sæsonen, så der har været 
trukket hårdt på nogle udvalgs-
medlemmer, men til alle, såvel 
nuværende som udtrådte, en stor 
tak for indsatsen og det store ar-
bejde til gavn og glæde for nye 
medlemmer. 

 

Et af udvalgets mål for sæsonen 
2016 var i samarbejde med 
"klubberne i klubben", løbende at 
informere begynderen om det so-
ciale liv i klubben, herunder her-
redag, damedag, rødvinsklub, par 
match, klubturneringer mv.. Her 
er der nok brug for et lidt mere 
formaliseret samarbejde. 

 

Som tidligere nævnt kunne nye 
tiltag måske både tiltrække og 
hurtigere integrere nye medlem-
mer. En arbejdsgruppe med med-
lemmer fra begynderudvalget og 
bestyrelsen undersøger mulighe-
den for en ny "strømlinet begyn-
deruddanelse"- der har til formål 
at give et hurtigere uddannelses-
forløb og samtidig en god integra-
tion i klubben. Forsøget skal køre 
sideløbende med klubbens nor-
male begynderforløb. 

 

Torben Schütt 
Begynderudvalgsformand  

BEGYNDERUDVALGET 
Torben Schütt 
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Lige som i 2015 har der ikke været de 
store byggeprojekter men derimod al-
mindelig vedligeholdelse. 

Vi fik dog udført anlæg af en camping-
plads med mulighed for at huse 3 - 4 
campingvogne samtidigt. 

Skulle behovet opstå kan der dog godt 
være flere. 

Der mangler lidt skiltning og det vil også 
være fint med lidt beplantning omkring 
pladsen, så den markeres bedre på P-
pladsen bag drivingrange. 

Vi har taget billeder af en opstillet vogn 
på pladsen som bør lægges på hjemme-
siden og så må vi prøve med en massiv 
reklame for at få golfspillere til at kom-
me og bruge pladsen. 

Sidste år blev udhænget på klubhusets 
terrasseside lukket med Hardie Plank 
beklædning både som sternbræt og un-
derbeklædning.  

Efter sommerferien blev udhænget på 
nordsiden fra vest gavlen og ned til køk-
kenafsnittet beklædt og lukket på tilsva-
rende måde. 

Det sidste stykke udhæng fra øst gavlen 
og ned til køkkenafsnittet er meget be-
sværligt at komme til, da vi skal udføre 
stillads helt nede fra kælderen, hvilket 
vil være ret dyrt. 

En løsning med mobile lifte er næsten 
lige så umulig, da terrænet hælder hele 
vejen rundt og der skal flere lifte til, da 
en mand ikke kan klare det alene. 

Pausehuset ved hul 9-10 fik en gang 
hvid maling i løbet af sommeren, men 
det falmer ret hurtigt og trænger allere-
de igen til et nyt lag maling. 

Da vi nu har fået etableret en række fri-
villige grupper til at varetage forskellige 
opgaver, heriblandt maleopgaver, vedli-
geholdelse af pladser omkring klubhu-
set, bunkervedligeholdelse, tromling af 
greens, visse andre opgaver på banen 
med mere, skulle løsningen af disse op-
gaver forløbe meget bedre. 

 

Det er tanken at grupperne er selvsty-
rende i så stor udstrækning som muligt. 

Vi håber der i det kommende år bliver 
tid og økonomi til at udføre ny oplags-
plads til greenkeeperne og renovere 
plantekasser og beplantning på bygnin-
gens nordside. 

 

Henrik Helt 

Bygningsudvalget 

BYGNINGSUDVALGET 
Henrik Helt 
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Frivillighedsudvalget blev oprettet den 1. 
november og vi gik straks i gang med, 
at kontakte de personer som gennem de 
sidste par år havde meldt sig som frivil-
lige.  

Der blev indkaldt til et orienterende mø-
de, hvor vi fremlagde vores planer. Der 
blev lavet 7 opgavetyper. Så kunne man 
skrive sig på de opgaver, der havde ens 
interesse.     

Sekretariat holdet hvor Peter har været 
tovholder har fået rigtig mange positive 
kommentarer, så det giver rigtig god 
mening, og spillerne syntes det er rigtig 
dejligt, at der sidder en på kontoret, 
man kan spørge til råds. Mette Andre-
asen bliver tovholder på sekretariatshol-
det i 2017  

Bunkerholdet, der før kun bestod af Poul 
Laulund, er nu igen på tre personer. 

I 2015 og 2016 har holdet kantet, regu-
leret sandfordelingen og fjernet ukrudt i 
samtlige bunkere på 18-huls banen. 

Greenkeeperne har efterfyldt sand, hvor 
det har været nødvendigt. 

Holdet forventer at fortsætte det gode 
arbejde næste år, hvor de også forven-
ter at tage fat på 9-hullers banen samt 
øve området. 

Tromleholdet, hvor Henrik Helt er tov-
holder, har været en god investering, og 
vi har kun hørt tilfredshed om greens 
efter tromleholdet er startet. 

Den første opgave var en ad hoc opga-
ve: udflytning af birketræer fra birkelun-
den ud på banen. 

Jesper Raahauge var tovholder på den 
opgave, som blev klaret over 2 weeken-
der. I alt 110 træer  blev flyttet, opbun-
det, sat net omkring, og der ud 
over blev der plantet 2 rødbøg og 3 
japanske kirsebær. Der var 12 fri-
villige på opgaven som blev udført 
hurtigt, effektivt og med godt hu-
mør. 

For at holde liv i så mange af de 
nyplantede træer som muliget, bli-
ver der lavet en trailer med en 
vandtank og en slange på, så man 

hurtig kan komme rundt og vande træ-
erne til foråret. Vi skal så finde et eller 2 
hold frivillige der har lyst til at køre med 
vandvognen. 

Næste ad hoc opgave var at samle alle 
borde/bænkesæt. Det blev gjort den 18. 
december af 4 raske svende og under-
tegnede. Vi samlede alle 20 borde, og 
satte dem indendørs, hvor de skal stå og 
tørre til efterfølgende slibning og maling, 
som begyndes i Januar. 

Vi har også haft et par friske folk som 
har samlet bolde hver weekend hele 
året, det har været en stor hjælp, og vi 
håber også den service vil fortsætte. 

Special Holdet, hvor Henrik Helt er tov-
holder, sætter vi i gang i januar måned 
med, at fælde de visne træer og grene, 
opstamme grantræer og rodfræse. 

Baneholdet, hvor undertegnede er tov-
holder, går i gang i januar med at klippe 
skud og ukrudt omkring træer, rydde op 
langs stengærde og ved toiletterne og 
ellers vedligeholde stenstier og bede.   

Birgit Helt har også i 2016 plantet og 
passet alle blomster omkring klubhuset, 
klippet hæk og renset for ukrudt, det 
har bare været så fint. 

Birgit Helt, er tovholder på opgaven 
Klubhusets udenoms arealer. Denne op-
gave er løbende i gang, også i 2017 

Klubhus, restaurant, parkerings plads og 
andet forfalden arbejde, hvor Birgit Helt 
er tovholder, er løbende i gang. 

Vi har en  plan, om at samle alle de fri-
villige i weekenden før åbningsturnerin-
gen og lige løbe banen igennem, så vi er 
sikre på den står helt snorlige til dagen.  

Inger Margrethe Stubbergaard 

FRIVILLIGHEDSUDVALGET 
Inger Margrethe Stubbergaard / Birgit Helt 
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Handicapudvalget 

Handicapreglerne og årsrevisionen af dit 

handicap er gennemført, og igen i år må 

vi konstatere, at rigtig mange ikke har 

afleveret mindst 4 scorekort, som der 

skal til for at årsrevisionen kan gennem-

føres. Derved mister spilleren sit EGA 

handicap og får tildelt et Klubhandicap. 

Hvert år er der ved årsafslutningen rig-

tig mange scorekort til godkendelse, 

hvor markøren ikke har været inde og 

godkende. Dette betyder at disse score-

kort ikke medtages ved årsberegningen 

og at spilleren derved mister regulering 

for disse runder. 

Det er vigtigt at sikre sig at ens markør 

godkender scorekortet, eller alternativt 

at scorekortet indleveres til kontoret, 

med information om at markøren ikke 

har godkendt, så kan vi godkende det 

her. 

 

På gensyn i 2017 

 

Eni Fenger  

Regeludvalget har i årets haft en enkelt 
undervisning med regionsgolferne.  

Det var en yderst informativ aften med 
masser af spørgsmål fra de fremmødte 
deltagere, og forhåbentlig har det hjul-
pet dem i deres matcher i årets løb. 

Vi har også, traditionen tro, været dom-
mere ved klubmesterskaberne i slagspil, 
og igen i år var  det godt vejr. 

Jesper Parkhøi har taget uddannelsen til 
klubdommer, og bestod, så fremover vil 
klubben have to regelkyndige til rådig-
hed. 

I 2017 håber vi at flere vil være interes-
seret i undervisningsaftner, og vi er altid 
åbne for at finde en aften til at diskutere 
regelspørgsmål. 

  

Med venlig hilsen  
Anders Kjeldsen 
Formand for regeludvalget 

HANDICAP-    REGEL- 

UDVALGET    UDVALGET 
Eni Fenger       Anders Kjeldsen 

ORDENS- & AMATØRUDVALGET 
Hans Peter Drisdal Hansen  

 

Atter i år kan jeg oplyse, at der ikke har været sager at behandle i Ordens- og Amatørud-
valget, hvis hovedområde er at behandle klager over usportslig opførsel på golfbanen. 

 

Hilsen  

Hans Peter Drisdal Hansen  
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Traditionen tro kigger vi lidt tilbage på, 
hvad der er sket omkring Hverveudval-
get i årets løb på godt og ondt. Herefter 
vil vi lufte nogle af de tanker og ideer, vi 
har for 2017 og blandt andet fortælle 
lidt om nogle af de projekter, der allere-
de er i gang og snart foldes ud i daglig-
dagen. 
 
Der er ingen tvivl om, at udvalgets vig-
tigste opgave er at skaffe potentielle, 
fremtidige medlemmer til vores begyn-
deruddannelse, samt at medvirke til de-
res integration i klubben så medlemstal-
let stiger. 
Desværre må vi konstatere, at den med-
lemsstigning, vi har arbejdet os frem til i 
løbet af året igen ikke er tilfredsstillen-
de. 
 
Jeg skal ikke her komme ind på en tal-
magi, men kun informere om, at vi dels 
godt kunne ønske os, at vi fik flere i 
gang med begynder uddannelsen, og at 
flere af de, som starter denne uddannel-
se, rent faktisk ender med at tegne 
medlemskab under en eller anden form. 
Herudover ville vi også gerne have at 
de, som tegner medlemskab, bliver i 
klubben i mange år. 
 
Hvad har vi så lavet? 
Hverveudvalget har i årets forløb med 
stort ildhu gennemført forskellige små 
arrangementer samt Golfens dag, som 
det største og oftest mest givende ar-
rangement for hvervning af nye med-
lemmer.  
 
Vi have en rigtigt god dag med mange 
gæster og et ganske rimeligt input til 
klubbens begynderuddannelse. 
 
Herudover gennemførte vi det DGU kal-
der ”spil med dagen”. 
Det var et arrangement, hvor vi søgte at 
opfordre klubbens medlemmer til at ta-
ge gæster med til arrangementet. Gæ-
ster som de måske endda ser som po-
tentielle medlemmer. 
Vi havde samme markedsføring udadtil 
som til golfens dag (Heldigvis) bortset 
fra annoncering i dagspressen, da pen-
gene var brugt op. Men blandt andet 
med bannere i gågaden, omdeling af 
opslag til forretningerne i Frederikssund 
og omliggende byer m.v.. 

Internt i klubben søgte i gennem ny-
hedsbreve, via Facebook, hjemmesiden 
og opslag i hallen samt annoncer på den 
elektroniske tavle at sælge ideen. Alt 
med primært fokus på at få jer, som læ-
ser dette indlæg, til at møde op med en 
gæst og deltage i det store arrange-
ment. 
 
Der mødte tre medlemmer op med gæ-
ster. Det var ikke meget. Heldigvis hav-
de fremmede set vores udadvendte an-
noncering og en hel del gæster mødte 
op som til et åbent hus arrangement. 
Vi ændrede programmet fra fokus på 
medlemmernes gæster til et mere åbent 
hus præget arrangement og fik da også 
nogle potentielle medlemmer. 
 
De mange flotte præmier vi havde fået 
af DGU kom ikke klubbens medlemmer 
og deres gæster til gode. Flere gik ind i 
det aktuelle arrangement.  Men de mest 
værdifulde blev på forskellig vis fordelt 
over juniorspillere og andre af klubbens 
medlemmer. 
 
Vi har ligeledes i sæsonen forsøgt at 
sætte fokus på hvervning gennem vores 
simulator i Sillebroen. Men vi må kon-
statere, at udbyttet her blev for ringe. 
Årsagerne til dette analyserer vi nu, 
men kan allerede se, at det nok ikke er 
til hvervning, at simulatoren kan have 
sin største betydning. I hvert fald ikke 
så længe den er placeret i Sillebroen. 
Hvad gør vi så for at gøre det hele bedre 
i kommende sæson? 
 
Med udgangspunkt i DGU analyser over 
hele landet over afgangen af medlem-
mer fra begynderuddannelsen og det 
første år medlemmerne er i klubberne, 
har bestyrelsen iværksat et projekt, som 
skal sikre et flow og en sammenhæng 
mellem det at få fat i nye medlemmer, 
motivere dem til at gennemføre begyn-
deruddannelsen og arbejde for, at de 
ikke smutter efter et eller to år. 
 
Buzz ordene Fange, Fastholde og Frem-
tidssikre har fået et indhold. 
 
I samarbejde med Begynderudvalget 
har vi udarbejdet planer, som skal un-
derstøtte processen. 
 

HVERVEUDVALGET 
Leif Schunck 
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HVERVEUDVALGET 
Leif Schunck 

Vi opretter en ny begynderuddannelse 
på 7 uger som forsøg. Den skal køre 
samtidig med den eksisterende begyn-
deruddannelse, men henvender sig til 
andre kundegrupper. 
 
For at kunne gennemføre den nye ud-
dannelse bliver det nødvendigt, at man 
på en eller anden måde forpligter sig til 
at møde op på den ene dag om ugen, 
kurset kommer til at køre på. Det vil sik-
kert også være en yngre gruppe menne-
sker, som vælger vores forsøgsordning. 
Det skulle i hvert fald gerne medføre, at 
vi får flere mennesker i tale, og at flere 
vil starte på en af begynder medlems-
skaberne. 
 
Det giver naturligvis et meget større ar-
bejde for begynderudvalget, som i dette 
projekt har udvist ekstrem fleksibilitet 
og nytænkning, og vi ser frem til at støt-
te dem i det arbejde. I planerne ligger 
en lang række tiltag, som skal sikre at 
flere kommer igennem, og at lysten til 
at blive udover det første år bliver stør-
re. Det nyoprettede Frivillighedsudvalg 
er selvfølgelig også en del af projektet. 
 
Herudover vil hverveudvalget igen i 
2017 søge at initiere mindre arrange-
menter i form af kaffemøder m.v., ud-
over selvfølgelig at sætte fokus på Gol-
fens dag og ”Spil med” dagen. 
 
Langt de fleste af landets klubber gen-
nemfører golfens dag på dan samme 
dag, hvilket vil give meget landsdæk-
kende omtale, som kan være med til at 
sætte fokus på golfen generelt. 
 
Vi skal så sikre, at det opland, vi vil ha-
ve fat i, bliver fanget ind. 
 
Med hensyn til ”Spil med” dagen kører 
den også landsdækkende for de klubber, 
som vil være med. Og det vil vi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi skal have mere ud af den dag i 2017 
end vi fik sidste år. Vi vil derfor opfordre 
til at mange af klubbens medlemmer vil 
være med til at fokusere på at skaffe 
nye medlemmer generelt og specielt på 
at understøtte ”spil med ”dagen. 
 
Undersøgelser viser fra mange klubber, 
at den bedste måde at få fat i nye med-
lemmer på, og at få dem til at fortsætte 
i klubben udover de første par år, er 
gennem medlemmernes hvervning. 
 
Udover at understøtte det at skaffe nye 
medlemmer, er en af de vigtige roller for 
Jer, som eksisterende medlemmer, at 
støtte op om arbejdet, og gennem snak-
ken på terrassen, på banen og andre 
steder, hvor I taler med andre menne-
sker markedsføre vores dejlige klub. 
 
Og så selvfølgelig, sidst men ikke 
mindst, ligger der en opgave i, at hjælpe 
de nye og inddrage dem i det sociale liv 
på den måde, I finder bedst. Dette selv-
om I oplever, at de måske tumler lidt 
rundt af og til og ikke helt har fået ind 
under huden, hvad en golfbane egentlig 
er og hvordan den bruges. 
 
Tak for 2016. Vel mødt til et positivt år 
2017 
 
 
 
Hverveudvalget. 
Leif Schunck 
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En ny golfsæson nærmer sig, og det er 
med stor glæde, jeg kan kigge tilbage 
på sidste år. 

Efter at have stået alene med et junior-
udvalg siden juni 2015, var det med no-
gen spænding, Carina og jeg inviterede 
til forældre/spillermøde i slutningen af 
januar 2016.  

Dels skulle vi præsentere sæsonen, men 
vi skulle også have samlet nogle foræl-
dre, der kunne træde ind i udvalget. Det 
lykkedes, og det har betydet, at vi har 
kunnet lave en fantastisk sæson for vo-
res børn og unge i FGK.  

Træningen foregår primært ved Cetti, og 
ind imellem har han haft nok at se til, da 
vi har haft en stor tilgang af nye junio-
rer. Det betyder også, at vi må udvide 
træningstiderne lidt i 2017, da vi gerne 
skulle have lidt flere ud at spille på 18-
hullers banen.  

Det kræver træning og selvfølgelig, at 
de er i stand til at få et bagmærke, så 
de gennemgår både regelundervisning 
og skal kunne spille Nordbanen på sam-
me betingelser som nye seniorspillere. I 
løbet af 2016 opnåede 6 juniorer at få 
banetilladelse, og jeg håber på, at vi ser 
mange flere i den kommende sæson.  

Vi har fast træning i Sillebroen 3 timer 
hver søndag i vinterperioden, hvilket har 
været positivt og givende. Det er med-
lemmer af juniorudvalget, der står for at 
åbne, sætte i gang og hjælpe lidt til, 
men ellers klarer de det selv og kommer 
rundt på de mest fantastiske golfbaner i 
verden. 

Gennem sæsonen har vi afholdt en lø-
bende Nordbaneturnering. Der er spillet 
7 afdelinger, hvor der har været stor 
tilslutning af vores juniorer, primært 
uden bagmærke.  

De samlede vindere blev afsløret til sid-
ste turnering, så der var virkelig noget 
at spille for. 

FGK´s juniorer er også kommet tilbage i 
Par-3 turneringen med Asserbo, Furesø 
og Ree, hvor de i løbet af sæsonen har 

besøgt de forskellige klubber. Det har 
dels været udfordrende at spille på 
ukendte baner, men det har også været 
en stor fornøjelse for juniorerne at møde 
de andre flere gange hen over somme-
ren og knytte nye venskaber på kryds 
og tværs. Vi afholdt vores del i septem-
ber for omkring 25 juniorer fordelt på de 
4 klubber.  

Vi har også indført en vinterturnering, så 
vi var i Asserbo i november og søndag 
29. januar 2017, kunne vi byde klubber-
ne velkomne i FGK, så juniorerne får 
holdt golfspillet ved lige hen over vinte-
ren. Der var deltagelse af hele 11 spille-
re fra FGK, så det er virkelig en frem-
gang.  

Vores juniorer med banetilladelse har 
også været ude at spille. Der blev af-
holdt Distriktsstævner i Albertslund, Kø-
benhavn og Helsingør, og FGK var vært 
for et stævne 17. august.  

Her kunne Jonathan Christensen fra FGK 
sikre sig en 1. plads i sin række. Stæv-
net var velbesøgt, og vi blev rost for vo-
res smukke bane, der bare stod helt 
perfekt på dagen. 

Vores 3 juniorer med hcp under 26,4 
deltog også i 2016 i Juniordistriktsturne-
ringen (JDT), og her fik Freja Anderson 
en flot 4. plads og Alexander Meltinis en 
1. plads i årets første turnering i Kokke-
dal. Efter de 4 afdelinger blev både Freja 
og Alexander udtaget til SuperCup, der 
var 4 dages Ryder Cup i Nordjylland i 
efterårsferien, da de var blandt de 8 
bedste i distriktet. 

Alexander har også gjort sig bemærket i 
nogle af de lokale turneringer i FGK, 
hvor han har ligget som henholdsvis nr. 
2 og 3 i A-rækken, hvor imod Freja tog 
sig af Klubmesterskaberne. Hun sluttede 
som nr. 2 i hulspil og opnåede at blive 
klubmester i slagspil. Rigtig flot af en 
junior.  

Det bliver dejligt, når vi kan sende flere 
juniorer til både lokale turneringer og ud 
i verden. 

 

JUNIORUDVALGET 
Mette Meltinis 
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Et nyt tiltag i FGK er blevet en vigtig del af juniortræningen: Short-game. Vi har jo en perma-
nent opmærket short-game bane på indspil til stor glæde og som fantastisk træningsmulighed 
for alle i klubben, men juniorerne har fast træningstid om onsdagen, så de bliver knivskarpe 
på det område.  

Vi har indført en ”Månedens Short-gamer”, som er en vandrepokal til juniorer henholdsvis 
med og uden bagmærke, og det er en velbesøgt disciplin. Her er det også udvalgsmedlem-
mer, der står for den ugentlige Short-game test.  

FGK var i øvrigt repræsenteret ved landsdelsfinalen i Skovbo ved Sebastian Anderson og Ale-
xander Meltinis, som endte med en flot 2. plads.  

I løbet af sæsonen har der været afholdt påske-, sommer- og efterårscamp, hvor der også 
var inviteret juniorer udefra.  

Ved sommercampen var der små 20 deltagere i de 3 dage, det foregik, og der blev spillet golf 
efter alle kunstens regler. Det er altid sjovt at spille rundboldgolf, slå efter borde og kasser og 
slutte dagene af med Nordbaneturnering. 

Det er ikke kun juniorerne, der er aktive. Udvalget har været repræsenteret på juniorhjælpe-
træneruddannelsen på Skjoldnæsholm, da både Brian Worm Jensen og Niels Erlandsen har 
været afsted i 2016. Det lover godt for fremtiden i FGK. 

Det er meget positivt at se tilbage på 2016, så jeg ser virkelig frem til en god og givende sæ-
son 2017 med en masse juniorer, der vil nyde godt af den spændende og afvekslende træ-
ning med Carina og Cetti, og da vi også har et stærkt juniorudvalg, der bare står klar til at 
tage fat, skal det nok blive sjovt at være junior i FGK. 

 

Med venlig hilsen 

Mette Meltinins  

JUNIORUDVALGET 
Mette Meltinis 
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For Kommunikationsudvalget har året 
været præget af arbejdet med en total 
omlægning af hjemmesiden til et nyt og 
smartere system.  
Et system, som åbner mulighed for sam-
me kvalitet af hjemmesiden på PC, I-
pad og mobiltelefoner. 
 
Der er samtidig lavet en opdatering og 
systematisering af en lang række infor-
mationer, som gør, at der opleves en 
mere ensartet side under de forskellige 
punkter. 
 
Det er Hans Jørgen som Webmaster 
støttet af sin hustru Jytte, som har truk-
ket det store læs. 
 
Hans Jørgen vil herunder give nogle me-
re detaljerede forklaringer på det nye 
produkt, anvendelse af hjemmesiden, 
begrundelser for tekniske ændringer og 
fremkomme med en startdato for det 
nye koncept. 
 
Hjemmesiden: Revidering, opdate-
ring eller en helt ny hjemmeside? 

Da jeg sagde ja til jobbet som webma-
ster, troede jeg, det kun var et spørgs-
mål om at opdatere nogle resultater og 
lægge referater op efter diverse møder i 
udvalgene. Sådan var det ikke.  

Der gik ikke lang tid før de første 
spørgsmål, bemærkninger m.m., kom 
omkring den nuværende hjemmeside.  

Kan det ikke laves således, at vi nem-
mere kan se siderne på vores iPad, 
SmartPhone m.m.  

Nu er det sådan, som jo nok alle ved, at 
den teknologiske udvikling hele tiden 
udvikler sig, det gælder for både hard-
ware og software. Så arbejdet med ved-
ligeholdelse og små/store ændringer af 
den nuværende hjemmeside er et stort 
arbejde, som jeg kun takket være min 
bedre halvdel har været i stand til at ud-
føre.  

Vores nuværende system er opbygget 
omkring et CRM system, som - da dette 
blev taget i brug - ikke var orienteret 
mod den teknologi, vi kender i dag.  

Dette sammen med, at der over tid har 
været mange forskellige der har arbej-
det med systemet -alle med hver deres 
ønsker omkring design og opdatering - 
har medført, at systemet i struktur, op-
bygning og til dels design er meget van-
skeligt at opdatere og vedligeholde.  

Samtidig kan det ikke tilrettes så det 
bliver brugervenligt med den teknologi, 
vi bruger i dag, ja så gik kommunikati-
onsudvalget i tænkeboks. 

I kommunikationsudvalget blev vi enige 
om at kigge på muligheden for at få et 
nyt system, som samtidig ville kunne 
tilgodese brugen af de nye teknologier 
og få bragt mere system i alle de for-
skellige dokumenter, billeder m.m., som 
der er i klubben.  

At opbygge en hel ny hjemmeside er en 
stor opgave for de involverede parter og 
de ressourcer der p.t. er til dette. Det 
fysiske arbejde var mest uddelegeret til 
Hans Jørgen Bennedsen og Jørgen 
Bundgaard med Leif Schunck som kon-
trollant.  

Det havde vi måske nok kunnet gøre, 
men nok ikke på den tid som vi ønske-
de. Men når nøden er størst, er hjælpen 
nærmest. Hans Jørgen Bennedsens bed-
re halvdel Jytte Rudolph, der er pensio-
neret, kan hjælpe - og da hun godt ved 
hvordan en computer virker, samtidig 
med at hun er rigtig god til at oprette og 
holde en strukturen i et projekt - sagde 
hun ja til at indgå i teamet. 

Resultatet er blevet et helt nyt system
(hjemmeside), som er udviklet i et af 
markedets mest benyttede produkter
(Wordpress). Dette system kan vise 
hjemmesiden på de teknologiske enhe-
der, som vi kender i dag. Systemet bli-
ver hele tiden opdateret således at vi 
kan håbe det også vil være brugbart på 
fremtidige enheder m.v.  

Den nye hjemmeside vil være officiel og 
i brug ved/efter den kommende general-
forsamling, hvor den vil blive introduce-
ret for alle deltagere.  
 
Hjemmesiden vil også blive gennemgået 
lidt mere detailleret – funktioner, struk-

KOMMUNIKATIONSUDVALGET 
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tur m.v. - for alle ved det førstkommen-
de medlemsmøde. Ligesom De udvalgs-
medlemmer o.a., som har brug for at 
kunne arbejde med oplægning af sider/
billeder, vil blive instrueret enkeltvis.  
 
Udover arbejdet med hjemmesiden har 
udvalget stadig arbejdet med etablerin-
gen af en mere åben kommunikation 
blandt medlemmer generelt og mellem 
bestyrelse og medlemmerne. 
 
Vi oplever heldigvis en stigende interes-
se for at informere om forhold, man en-
ten er tilfreds med, eller som man gerne 
vil have justeret på. 
 
Informationerne går oftest til kontoret, 
hvor Jørgen er meget indstillet på at gi-
ve svar og tage imod forslag, som even-
tuelt skal til bestyrelsen. 
 
Flere har også benyttet sig af, at de ved, 
hvem der er formand for kommunikati-
onsudvalget og har rettet henvendelse 
til mig. Det er jeg glad for, og jeg håber, 
at det vil udvikle sig yderligere. 
 
Udvalget, og måske især formanden for 
udvalget, tror stadig på den åbne og di-
rekte kommunikation face to face. 
 
Vi har derfor også i år arrangeret nogle 
møder med et konkret oplæg fra en per-
son med særlig viden, som kunne have 
interesse for klubbens medlemmer. 
 
Vi har dyrket viden om indtagelse af den 
rigtige kost og de rigtige drikke for op-
retholdelse af energien over 18 huller. Vi 
har forsøgt at stimulere den mentale del 
af golfspillet gennem belysning af tan-
kernes indflydelse på egen tillid og re-
sultaterne på golfbanen. Der var heldig-
vis en del medlemmer, som mødte frem 
og viste interesse og vi håber på at den 
tendens vil brede sig i 2017. Der har og-
så været gennemført et godt besøgt mø-
de, der er indgået som en del af Besty-
relsens projekt under buzz ordene Fange
-Fastholde og Fremtidssikre. 
 
Lis Ring Jensen fra Begynderudvalget i 
Smørum gennemgik nogle af de ideer 
man der havde sat gang i, hvilket var en 
god inspiration til de videre drøftelser.  
Fokus er primært fastholdelsesprocessen 
og projektet kører videre efter det inspi-

rerende gruppearbejde. Der var mange 
input til at sikre fastholdelse af medlem-
mer på såvel begynderuddannelsen som 
i det første år efter. 
 
Arbejdsgruppen, bestående af Torben og 
Connie fra begynderudvalget samt Peter 
Basse og undertegnede fra bestyrelsen 
er kommet meget videre med nogle go-
de ideer og påregner, at kunne imple-
mentere en række nye tiltag straks ved 
sæsonens begyndelse. 
 
Stemningen i arbejdsgruppen har hele 
vejen igennem været god og kreativ. 
Begynderudvalgets store viden om be-
gyndernes forhold generelt og deres 
krav og ønsker til motiverende og fast-
holdende undervisning er kommet godt 
på banen i projektet. Åbenheden for nye 
ideer, inspireret af det omtalte gruppe-
arbejde, er meget stor. 
 
Måske kan vi allerede inden generalfor-
samlingen røbe noget mere.  
 
Vi regner med, at der vil blive initieret 
en eller anden form for mentorordning i 
forbindelse med begynderuddannelsen, 
som vil blive en stor støtte for de nye. 
Men du kan også spille en meget stor 
rolle i projektet om fastholdelse ved at 
tage dig af de nye, som dukker op. Snak 
med dem på hul 19 og inviter dem med 
til de aktiviteter, der er mulighed for, at 
de kan deltage i. 
 
Fortsæt med at hjælpe vores klub med 
at udbrede viden og formidle informatio-
ner. Læs nyhedsbrevene, studer op-
slagstavlerne, både standeren og den 
elektroniske. Fortæl så dem, du spiller 
med, og som du møder rundt omkring, 
hvad der sker. 
 
Man kan ikke vide alt, men hvis du hører 
en sige ”det ved jeg da ikke noget om” 
og du har set informationerne, så giv en 
hjælpende hånd. 
 
Leif  

Leif Schunck 
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Så fik vi ny hjemmeside! 

Kommunikationsudvalget har i de forgangne måneder været i gang med et nyt layout til klubbens 
hjemmeside. Det blev ikke til en redigering i det bestående layout, men til et komplet nyt layout i et 
helt nyt hjemmesideprogram. Vi fandt frem til et produkt/layout, som vi mener er anvendeligt i forhold 
til, at det også vil kunne dække de behov klubben har i dag og nogle år fremover. Et design/layout 
som er lige anvendeligt på alle de platforme, vi kender i dag. PC, Tablet (iPad og andre), Smartphone 
(om det så er Apple iPhone eller en anden smartphone med Android).  
Resultatet af vores arbejde kan ses på den nye hjemmeside, som vi efterfølgende vil give en kort intro-
duktion til.  

Bemærk! Intet materiale fra den tidligere hjemmeside er slettet, men alt er heller ikke taget med på 
den nye version. Skulle der være noget, som du synes også skal være med på den nye. Så Skriv en 
mail til sekretariatet fgk@fgkgolf.dk , som vil forelægge det for kommunikationsudvalget.  

 
Hjemmesidens www-adresse er 
den samme som tidligere 
www.frederikssundgolfklub.dk 
og på PC eller tablets vises den, 
som vist herunder.  
 
Et hoved-vindue og mere eller 
mindre baggrund udenom. Ud-
seendet vil være anderledes på 
en smartphone - på grund af 
skærmens størrelse - men mere 
om dette senere, hvor vi også 
vil forklare lidt om, hvordan 
man kommer rundt på den min-
dre skærm. 
 
Layoutet er ikke et fast billede, 
men består af 6 sektioner - som 
vist ovenfor – hvoraf nogle er 
dynamiske: 

 
 
 

1. En menulinje, hvor der kan være en eller flere aktive punkter. 
2. Reklameområde med logo og en aktiv billede sektion, der skifter forskellige nyhedsspot. 
3. Fast menulinje, hvor der ved klik på denne fremkommer en eller flere DropDown menuer - som 

bliver forklaret senere. 
4. Aktiv side-menu, som beskriver aktuelle emner. Denne menus indhold vil kunne skifte meget of-

te, da den altid vil være aktuel. 
5. Velkommen vinduet, der skifter mellem forskellige billeder henover sæsonen 
6. Sponsorreklamer, det altid vil være aktive 

 
Her følger så lidt mere forklaring til de 6 områder og selve bunden af hjemmesiden.   
 

Inden forklaringen til de enkelte punkter vises layoutet til en tablet eller smartphone. 

 Rækkefølgen på en smartphone vil være således: 
- øverste MENU er punkt 1  
- så vises FGK logoet, men uden det aktive billede til højre (pkt. 2) 
- næste MENU er den faste menulinje (pkt. 3). Klik på ’MENU’ og de 3  
  vandrette streger og  
  menuen åbner nedad – efter klik på et menupunkt åbner den aktuelle side. 
- Det store billede vises – pkt. 5. 
- Den aktive side-menu (pkt. 4) vises, når der rulles ned i billedet -  
  dog vises sponsor reklamerne ind imellem - (pkt. 6)  
- Til sidst vises så bundlinjen 

Alt som der vises på en smartphone vil automatisk blive tilpasset til skærmen, med for-
skellige muligheder for at bladre gennem siderne. 

En forklaring i detaljer vil være alt for omfattende i denne lille vejledning. Prøv dig 

frem, du vil normalt kunne bruge tilbage funktionen på din smartphone. 

Leif Schunck 
KOMMUNIKATIONSUDVALGET 
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Nu lidt om menuerne, som vil blive vist efterfølgende: 

 

 

I denne menu ’Forsiden’ er der kun én underliggende menu, hvorimod der i det næste menupunkt for 
’Organisation’ er flere nedad og der er under-menuer både en og to gange.  
Udvalgsmenuen er ens for alle udvalg for lettere af finde det ønskede.  

 

 

 

I de næste to eksempler på me-
nuer er der - ved et klik på me-
nupunktet - en omfattende me-
nu med OVERSKRIFTs-punkter 
og til sidst under-punkter. Virke-
måden er den samme for alle 
menuer.  

Man vælger et punkt og der åb-
ner en side med det valgte.  

Bemærk dog, at der ved nogle af 
menupunkterne forekommer en 
højre pil, hvilket betyder, at der 
på den åbnede side vil være 
yderligere valg. 

 
 

 

 

Alle efterfølgende menuer vil 
være en af de viste typer med 
det aktuelle indhold.  

Denne form for menu struktur, 
er valgt for at opnå en så stor 
ensartethed som muligt og me-
nuer der arbejder på alle platfor-
me. 

Efterfølgende vises forskellige 
eksempler på sider og på hvor-
dan disse vises. 

 
 

 

Her ses lidt af siden ’Praktiske oplysninger’ 
under JUNIORER: Ud over billeder og forkla-
rende tekst-  vises øverst på siden en række 
’Grønne ord’ –, som er aktive links der kan 
klikkes på. Ved at benytte denne linje kan der 
skiftets fra side til side – uden at skulle tilbage 
til den faste menulinje.  

 

 

 

 

Leif Schunck 
KOMMUNIKATIONSUDVALGET 

 28 - FGK ÅRSMAGASIN 2017 



 
Hvis et menupunkt indeholder f.eks. referater, vil disse 
være lagt op som pdf filer og de vises på siden som iko-
nerne vist til højre. 

 

Når der klikkes på et pdf ikon, vises pdf-filen i et nyt 
vindue – se nedenfor. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I nogle tilfælde vises pdf filer dog direkte på hjemmesiden og ser så ud som vist nedenfor: 

I dette eksempel er der flere sider og man kan bladre fra flere forskellige steder.  

 
I toppen:  På de viste ’pile’. Her kan også vælges ’Download’ af siden til egen computer.  

 
Ligesom ’zoom’ og ’Fuld skærm’ vælges her.  

 
I siden:  På den ’store pil’ -  

som også kan være i venstre side.  

Leif Schunck 
KOMMUNIKATIONSUDVALGET 

FGK ÅRSMAGASIN 2017 - 29 



 

I Simulatorudvalgets årsberetning skal 
der indledningsvist lyde en stor tak til 
Sillebroen, som ud over at være en af 
klubbens største sponsorer også har ud-
vist stor velvillighed overfor klubben ved 
at stille lokaler til rådighed for et lille 
”lokalafdeling” af FGK.  

Hvis du er en af dem der tænker: ”Hvad 
er simulatorgolf”, så får du lige det hur-
tige svar her:  

Du skal forestille dig et stort computer-
spil, hvor du selv er en del af spillet. Du 
står med dit eget udstyr og slår til en 
rigtig golfbold. 460 sensorer måler bol-
dens flugt, fart og spin og udregner det 
hurtigere end en bold kan flyve den me-
ter der er fra sensorerne. Du bestemmer 
mellem mange kendte baner fra hele 
verden og du bestemmer også selv vejr 
og vind.  

Så du har altså mulighed for at spille 
Valderama i høj sol eller St. Andrews 
under rigtige linksforhold. Det er faktisk 
utrolig morsomt.  

Tanken med vores aktiviteter er, at hvis 
ikke borgerne kommer til klubben må 
klubben komme til borgerne. Sidste sæ-
son trak mange frivillige et stort læs 
med fast bemanding, men resultaterne 
stod ikke mål med indsatserne, og der-
for har vi i denne sæson kørt en lidt me-
re introvert stil, hvor aktiviteterne rettes 
primært mod klubbens medlemmer.  

Særligt to grupper har haft stor værdi af 
vores simulatorer, hvilket kort beskrives 
her. Som det vil være mange bekendt er 
juniorarbejdet i gang med en opblom-
string igen. Det er skønt at se de mange 
juniorer i og omkring klubben, og de er 
en væsentlig kilde til fremtidens stabili-
tet og vækst.  

Udfordringen med de unge er de mange 
tilbud som de har, og derfor er fasthol-
delse helt essentiel. Her har Juniorudval-
get stor fornøjelse af Simulatorerne, 
som hver søndag er samlingssted for 
fællesskab, hygge og golftræning.  

Fællesskab, hygge og golftræning er nok 
også kodeord for den anden store grup-
pe. Omkring 30 medlemmer har nemlig 
købt medlemskab til Simulatorerne og  

 

for en billig penge kan de spille lige så 
tosset de vil.  

Mange har en fast aften hvor de spiller – 
aldersspredningen er fra 35-70 år, så 
Simulatorgolf er for alle.  

Hvert medlem vi får, er helt afgørende 
for klubbens fremtidige succes og på de 
store dage, hvor der er mange i cente-
ret, bør vi også være synlige.  

Derudover arbejdes der på at vi måske 
fra næste efterår kan tage simulator (er) 
hjem i klubben. Det vil formentlig bety-
de at endnu flere får gavn og glæde af 
Simulatorerne. Ikke mange klubber i 
Danmark tilbyder deres medlemmer at 
de kan spille golf hele året, men i FGK 
ønsker vi at gå den ekstra mil for at ska-
be et unikt klubliv (hele året).  

Vi håber at endnu flere vil svinge køller-
ne i Simulatorerne og få en forrygende 
sæsonstart.  
Simulatorgolf er ikke rigtig golf, men det 
er helt sikkert bedre for dit sving end at 
ligge hjemme på sofaen fra oktober til 
april.  

Ole Stids-Jønsby 

SIMULATORUDVALGET 
Ole Stids-Jønsby 
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Budgettet for sponsorudvalget i 2016, 
kr. 257.125,-, var baseret på de kendte 
og nogenlunde sikre aftaler, vi havde 
ved årets begyndelse, tillagt det vi hå-
bede på at kunne lave aftaler på i løbet 
af året.  

 
Vi har dog været i den lykkelige situati-
on, at vi fik gentegnet langt flere aftaler, 
end vi havde turdet håbe på, hvorfor 
årets resultat nåede op på kr. 362.500,- 
 

Når vi kigger fremad mod 2017, så har 
vi desværre måtte sige farvel til en ræk-
ke store sponsorer, der gennem mange 
år har støttet klubben, og dette gør, at 
budgettet for 2017 er noget mindre end 
resultatet for 2016.  

 
Baggrunden for at vi mister nogle af de 
store sponsorer er ikke, at de har været 
utilfredse med samarbejdet, men fordi 
mange firmaer nedsætter eller ændrer 
deres politik for sponsorater.  

 
Sponsorudvalget tager fat igen, og vi 
håber, at vi kan tiltrække nye samar-
bejdspartnere til klubben.  

 
Hvis dit firma kunne have interesse i et 
markedsføringssamarbejde over for vo-
res mange medlemmer og gæster, så 
tag fat i Jørgen i sekretariatet og få en 
snak.  

 
Der skal lyde en stor tak til sponsorerne 
for opbakningen, samt sponsorudvalget 
for den indsats der er lagt i udvalget i 
2016, og jeg glæder mig til at fortsætte 
samarbejdet i 2017.  
Hvis du har lyst til at give en hånd med i 
udvalget, så giv mig et kald; vi har brug 
for alle de hænder og hoveder, vi kan 
få.  
   
På gensyn til en ny sæson.  
   
Michael Tøgersen  

Hvad koster et sponsorat? 

Mange spørger hvad de får ud af  et 
sponsorat.  Og for os er det helt klart, at 
det ikke kun skal være klubben der får 
glæde af et sponsorat. Sponsorat er må-
ske også et forkert udtryk, for der er 
mere tale om et samarbejde, hvor vi 
markedsfører sponsor over for vores 
mange medlemmer og gæster, mod at 
sponsor lægger et beløb i klubkassen, til 
gavn og glæde for alle vores medlem-
mer. 

Sponsorkataloget for 2017 indeholder 
mange muligheder for at promovere din 
virksomhed, og indholdet varierer  helt 
efter ønsker og pris. 

Som eksempel kan vi nævne: 

HULSPONSORAT 
Reklame på hullets flag, på baneskiltet, 
på sponsortavlen, stort skilt ved teeste-
det, logo på hjemmesiden, greenfee bil-
letter og invitation til deltagelse i den 
årlige sponsorturnering for 2 personer, 
for kun kr. 10.000,- + moms pr. år ved 
en 3-årig aftale 

REKLAME PÅ BUGGY 
reklame på front og side af en buggy, 
logo på hjemmesiden, skilt på sponsor-
tavlen og invitation til deltagelse i den 
årlige sponsorturnering for 2 personer, 
for kun kr. 5.000,- + moms pr. år ved 
en 3-årig aftale. 

LEVENDE REKLAME PÅ INFOSKÆRM 
Her har du mulighed for at få vist en vi-
deo på op til 30 sekunder, hvert 3 minut 
døgnet rundt, og du får herudover 2 
greenfee billetter og logo på hjemmesi-
den, skilt på sponsortavlen og invitation 
til deltagelse i den årlige sponsorturne-
ring for 2 personer, for kun kr. 6.500,- 
+ moms pr. år ved en 3-årig aftale. 

ERHVERVSMEDLEMSKAB 
Ud over dit medlemskab af klubben, får 
du 5 greenfee billetter og logo på hjem-
mesiden, skilt på sponsortavlen og invi-
tation til deltagelse i den årlige sponsor-
turnering for 2 personer, for kun kr. 
12.500,- + moms pr. år ved en 3-årig 
aftale. 

Alt kan selvfølgelig også tegnes for et år 
ad gangen, mod en anelse højere pris. 

SPONSORUDVALGET 
Michael Tøgersen 

FGK ÅRSMAGASIN 2017 - 31 



 

Det har været et lærerigt år for mig 
i Sportsudvalget i 2016 

De 2 tidligere år jeg har stået på navne-
listen i dette udvalg, har der ikke været 
så meget mødeaktivitet, så det var let at 
sige ja tak til opgaven, da jeg havde 4 
måneder til jeg skulle på job igen. 

Jeg modtog et budget for 2016, der var 
vedtaget, samt en meget detaljeret plan 
for målsætningen for Elite afdelingen, 
Herre- og nyt Damehold, Juniorafdelin-
gen, samt regionsholdene. 

I årets løb er der blevet arbejdet på, og 
gennemført: 

 Træningslejr for Elite herrerne - en 
hyggelig påske på Lübkers lækre an-
læg, i stedet for det planlagte Barcelo-
na ophold, der grundet flyvelederstrej-
ke den 20. marts, der sendte os til 
tælling.  
 
Vi måtte tage vores bagage med hjem 
fra Kastrup og hurtigt finde et alterna-
tiv, som blev Lübker. Fedt alternativ 
hvor vi samtidig sparede en hel del 
udgifter til solcreme . Alle bakkede flot 
op om turen og det var fantastisk. 

 Sporadisk hjælp til bemanding af golf-
centret i Sillebroen. 

 Planlagt træning til regionsgolferne fra 
”With Love” from Elitedrengene samt 
Carina og Cetti - I er så cool til det. 

 Hjælp til Golfens Dag - igen stiller Eli-
tedrengene op og giver et nap - fedt. 

 Hjælp til Sillebro Cup - igen stiller Eli-
tedrengene op, denne gang ved par 3 
hullerne og delte fine slag ud. 

 Gennemførelse af Elite AM for at skaffe 
lidt penge til udvalget. Det holdt hårdt, 
men ca. 30 tilmeldte spillere og et plus 
på godt kr. 4.000,- lunede. 
 
Gæsterne hyggede sig og det var alt 
afgørende for turneringens videre for-
løb. Stor tak til utrættelige Jørgen B, 
Kalle og Ibber. Alle skulle prøve at væ-
re med  til at lave sådan en turnering. 
 
Man drømmer simpelthen ikke om, 

hvad der skal til,for at få det gennem-
ført. Jeg har dybeste respekt for det 
job de 3 herrer i deres bedste alder 
udfører. 

 Mette Meltinis har knoklet og knoklet 
for juniorudvalget. Det er fantastisk og 
Vera Kirketerp bød sig til da der mang-
lede hændertil at hjælpe Mette. Tak 
fordi I løser denne store og vigtige op-
gave for FGK. 

 Henrik Pantmann har styret regions-
holdene med hård hånd og med vældig 
succes. Mesterskab blev det blandt an-
det til. Træningen må have båret frugt. 

Sportsudvalget har i året bestået af: 
Claus Christensen, Henrik Kåber, Mads 
Mogensen, Anthony O’Neill og faktisk 
også Carina Vagner, Mette Meltinis og 
Henrik Pantmann. 

Vi er ikke lykkedes så godt med de fast-
lagte møder, og der er mange grunde. 
Den korrekte årsag er nok, at da april 
måned kom og græsset blev grønt, fik vi 
hver især travlt med de praktiske opga-
ver i vores egen ”boldgade” og opgaver 
blev løst ad hoc. Det kan kun blive bed-
re. 

Sportsligt: 

Årets højdepunkt var at 1. holdet i 1. 
div. blev nummer 2 i puljen og var så 
tæt på alt. Det kunne både blive til en 
oprykning og det modsatte. Men truppen 
er så homogen og de udnyttede alle re-
sourcer og lidt til. Taktisk snilde fra An-
thony og Carina, i sidste match i Helsin-
gør, gjorde at man i 2017 stadigvæk 
kan kalde sig 1. divisions klub, og vi er 
MEGA stolte af den præstation. 

Eliteniveau og kammeratskab går hånd i 
hånd i FGK, derfor kan vi i 2017 igen 
præsentere denne trup som gjorde det 
forbilledligt i 2016: 

Anthony O’Neill, Holdkaptajn, Patrick 
O’Neill, Nicolai Cetti Engstrøm, Mark E. 
Karlsen, Jakob Skovgaard, Oliver Ytte 
Andersen, Morten Brøndum, Mathias 
Folmann Bach, Esben Engsted og Vaugn 
Skjold. Det er nogle seje gutter. 

 

SPORTSUDVALGET 
Johnny Gaardsøe 
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2. holdet - her kniber det lidt med af-
standen til 1. holdet. Det forsøger vi at 
gøre bedre i 2017. Vi rykkede ned fra 3. 
division. Vi har mistet et par spillere fra 
2016, men satser på at rykke lidt tætte-
re sammen og klare ”ærterne” i 2017. 
2-3 spillere fra 1. holdet og stammen på 
2. holdet: René Ginger Mortensen + op-
komlingen Alexander Meltinis og et par 
spillere fra 3. holdet, som igen i 2017 på 
forbilledlig vis repræsenterer FGK i det 
ganske land. 

Damerne fik opstartet sæsonen 2016 og 
med masser af action til træning og gå 
på mod, så vi frem til noget bæredyg-
tigt. ØV at vi ikke er lidt flere piger/
damer - truppen er simpelthen for smal 
og måtte melde fra til sidste match. 
Vi håber at vi ser et comeback meget 
snart. 

 
Året 2017 er dog et sabbatår for dame-
eliten. 

Vi håber på stor opbakning til især 
hjemmekampene i 2017. Det er hygge-
ligt at følge drengene, man kan lære no-
get af dem og så er det lidt fedt at se 
disse unge mennesker, hvor præcist de 
placerer boldene. 

Første hjemmekamp dato for alle elite-
holdene er lørdag den 6. maj - hvor der 
er højt niveau hele dagen. 

Kom ud og HEP, tage gerne din medspil-
ler med - så er der noget at snakke om 
til næste runde. 

 

Glæder mig til varme, træning, spil og 
masser af samvær med glade FGKere i 
2017. 

 

De bedste ønsker om en super golfsæ-
son. 

 

Johnny Gaardsøe 

SPORTSUDVALGET 
Johnny Gaardsøe 
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Turneringsudvalget har som opgave at 
tilrettelægge og gennemføre samtlige  
Frederikssund Golfklubs klubturneringer. 
Somme tider med hjælp af medlemmer 
uden for udvalget. 

Vi har i 2016 haft 7 dage med klubturne-
ringer og 4 dage med klubmesterskaber-
ne. 

Vi har stort set været begunstiget af godt 
vejr til vores turneringer i år, og der har 
været en lille stigning i deltagerantallet, 
hvilket vi er glade for. 

Der blev kåret klubmestre i Dame og Her-
re række, i Mid Age dame og herre række,  
i Senior herre række samt i Veteran dame 
og herre række.   

Referater fra turneringerne har været 
bragt i tidligere numre af Klubbladet og 
resultaterne kan ses i Golfbox. 

Nedenstående en oversigt over turnerin-
ger i 2016.  

Vi vil her benytte lejligheden til at takke 
vore sponsorer for de flotte præmier ved 
vore turneringer. Der skal også lyde en tak 
til de medlemmer, der i løbet af året har 
hjulpet turneringsudvalget. 

For 2017 forventer vi at afholde 5 turne-
ringer og klubmesterskaber i slag- og hul-
spil, og håber at der fortsat bliver en god 
tilslutning.  

 

Ib Skovgaard Sørensen                                                                                         
Formand for turneringsudvalget  

TURNERINGSUDVALGET 
Ib Skovgaard Sørensen 
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8 

8. APRIL 

Home Åbningsturnering 

6. MAJ 

Danmarksturneringen 

1. div. & 4. div. & Kvalifikation 

12. MAJ 

Forårsturnering & Kval. Hidsig Golfer 

13. MAJ 

Hidsig Golfer1/8 & 1/4 semifinale  

14. MAJ 

Hidsig Golfer finale 

28. MAJ 

Ø-Golf for seniorer, par turnering 

2. JUNI 

Udfordringsturnering H/D 

11. JUNI 

Bestyrelsesturnering, Dansk Revision 

17. JUNI 

Danmarksturneringen, 1. div. & Kval. 

18. JUNI 

Danmarksturneringen 4. div. 

23. JUNI 

Sankt Hans Turnering 

2. JULI 

Carlsberg Flagturnering 

12. AUGUST 

Danmarksturneringen 4. div. 

13. AUGUST 

Danmarksturneringen, 1. div. & Kval. 

19. AUGUST 

Sillebro Cup 

25. AUGUST 

Sponsorturnering 

9-10. SEPTEMBER 

Klubmesterskaber i Slagspil 

23-24. SEPTEMBER 

Klubmesterskaber i Hulspil 

1. OKTOBER 

Andeturnering 

7. OKTOBER 

Partuneringsafslutning 

15. OKTOBER 

Bagmærketurnering 

21. OKTOBER 

Udvalgsturnering 

19. NOVEMBER 

Juleturnering 

TURNERINGSPLAN 2017 

På de næste sider kan du se klubbens tur-
neringer med sponsorer, hvornår de af-
vikles og hvilken spilleform. Du kan også 
se hvem der sponserer turneringen 

 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen, så du 
er klar til at klikke på tilmeldingsknappen 
i Golfbox, når turneringen åbnes. 

 

Vi glæder os til at tage godt imod både 
dig og vores sponsorer, og vil vil gøres 
vores til at det bliver nogle hyggelige da-
ge i godt selskab.  
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TURNERINGSPLAN 2017 

Ø-GOLF FOR  

SENIORER 

 DATO 

 Søndag den 28. maj 

 GUNSTART 

 Kl. 09.00 

 TURNERINGSFORM 

 Parturnering 

 

I 2016 havde vi for anden gang 

fornøjelsen af at afholde Ø-Golf 

for seniorer parturneringen i 

klubben og 2 par gik videre helt 

til finalen på Samsø. 

Hovedsponsor for turneringen er 

Dansk Ø-ferie, men også mange 

andre sponsorer er med ind over. 

HOME 

ÅBNINGSTURNERING 

 DATO 

 Søndag den 8. april 

 GUNSTART 

 Kl. 09.00 

 TURNERINGSFORM 

 Individuel stableford 

 

Årets første turnering efter en 

lang vinter - meld dig hurtigt til, 

der bliver rift om pladserne. 

Sponsor er HOME Frederikssund 

ved  Lars Wilkens. Lars har tidli-

gere været sponsor og vender 

trofast tilbage. 

Når du skal handle bolig, så tag 

fat i HOME Frederikssund, her får 

du en god og venlig betjening. 
Telefon 7020 0020 
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TURNERINGSPLAN 2017 

DANSK REVISION 

BEST. TURNERING 

 DATO 

 Søndag den 11. JUNI 

 GUNSTART 

 Kl. 09.00 

 TURNERINGSFORM 

 Overraskelsesturnering 

 

Igen i år indbyder Dansk Revison  

Frederikssund og klubbens be-

styrelse til en anderledes turne-

ring, hvor forkælelse fra besty-

relsesmedlemmerne står i høj-

sædet. 

Dansk Revision er en god samar-

bejdspartner, uanset om du skal 

have lavet regnskab eller du skal 

have hjælp til regnskabsmæssige 

spørgsmål. 

CARLSBERG  

FLAGTURNERING 

 DATO 

 Søndag den 2. juli 

 START 1. TEE 

 Kl. 09.00 

 TURNERINGSFORM 

 Slagspil 

 

Traditionen tro har vi også i 2017 

vores flagturnering med Carls-

berg som sponsor. 

Turneringen er en slagspilsturne-

ring, hvor det gælder om at nå 

så langt med de tildelte slag man 

har. Det udleverede flag sættes 

der hvor bolden lander efter det 

sidste slag. 

Carlsber er leverandør af drikke-

varer til klubbens restaurant, og 

støtter klubben via sponsorater 

og præmier. 
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TURNERINGSPLAN 2017 

SILLEBRO CUP 

TURNERING 

 DATO 

 Lørdag den 19. august 

 GUNSTART 

 Kl. 09.00 

 TURNERINGSFORM 

 Individuel stableford 

 

Sillebroen Shoppingcenter har 

over de senere år været en fan-

tastisk samarbejdspartner for 

årets Sillebro Cup, hvor vores 

Elite spillere medvirker til at gøre 

dagen til en god oplevelse. 

Støt Sillebroen og besøg de man-

ge spændende forretninger i Sil-

lebroen Shoppngcenter i Frede-

rikssund.  

 

ANDETURNERING  

2017 

 DATO 

 Søndag den 1. oktober 

 GUNSTART 

 Kl. 09.00 

 TURNERINGSFORM 

 Individuel stableford 

 

Er det dig der skal have julean-

den med hjem? 

Igen i år afholder vi andeturne-

ringen, hvor du har mulighed for 

at vinde gode præmier, her-

iblandt ændrer til Mortens Aften 

eller til Julens bord. 

Der arbejdes på at få Superbrug-

sen Jægerspris og Slangerup 

med igen. 
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NOTER TIL ÅRSREGNSKABET 

INDTÆGTER 

De samlede indtægter for året ligger ca. kr. 154.000,- bedre end budgettet, hvilket primært 

skyldes indskud og greenfee indtægter.  

BANEUDVALG 

Baneudvalgets budget er overskredet med godt kr. 250.000,-, hvilket primært skyldes, at løn 

til greenkeeperchefen i fratrædelsesperioden er hensat i 2016. Herudover er vores omkostnin-

ger til vedligeholdelse af vores maskiner højere end budgetteret.  

BYGNINGSUDVALGET 

Her ligger vi meget tæt på det budgetterede resultat, men dog alligevel knapt kr. 32.000,- 

bedre, hvilket  skyldes mindre omkostninger til vedligeholdelse i restauranten.  

SPONSORUDVALG 

Sponsorudvalgets budget var baseret på det, vi kendte til og håbede på at kunne gentegne, 

men vi var heldige og fik både flere gentegnet og nye ind, så resultatet blev godt 105.000,- 

bedre end forventet.  

SILLEBROEN 

Primo året flyttede simulatorrummet i Sillebroen Shoppingcenter til nye lokaliteter, fordi Nor-

mal butikken skulle bruge de lokaler, vi havde til rådighed, og den nye placering har været 

medvirkende til, at færre har brugt simulatorerne end tidligere, hvilket har betyder et resultat 

der er godt 30.000,- dårligere end budgetteret.  

HVERVEUDVALG 

2016 bød på et nyt tiltag fra DGU, en "Spil med dag", en ny form for "Golfens Dag", hvilket 

har betydet øgede udgifter til blandt andet reklame, knapt kr. 10.000,-.  

SPORTS– OG JUNIORUDVALG 

Samlet set har Sports– og Juniorudvalgene medvirket til, et i forhold til budgettet, forbedret 

resultat, med i alt godt kr. 56.000,-. Dette på trods af flere aktiviteter, specielt på juniorsiden, 

mange nye juniorer og flere nye tiltag.  

TURNERINGSUDVALG 

Efter budgettet for Turneringsudvalget var lagt og godkendt, blev det besluttet at tilbyde mor-

genmad som en del af turneringsgebyret ved gunstart, hvilket betød ekstra udgifter, men 

samtidig et socialt positivt tiltag. Udvalget fik i 2016 en regning fra 2015, som Restaurant 

Egelunden havde glemt at fremsende, som har påvirket 2016 regnskabet, da 2015 var lukket 

og godkendt. Alt i alt betød det et resultat der var knapt 13.000,- mindre end budgetteret.  

ADMINISTRATION 

Administrationens resultat viser et resultat, der er godt kr. 273.000,- bedre end budgetteret, 

hvilket primært skyldes, at vi med udgangen af august sagde farvel til vores bogholder, Jens 

Kibsgaard, der gennem de sidste 4 år har passet vores regnskab flot. Vi overgik til et eksternt 

online bogholderi, hvilket på årsbasis betyder en besparelse på omkring kr. 100.000,-.  

AFSKRIVNINGER 

Som det fremgår af regnskabet, så er vores afskrivninger faldet fra de budgetterede kr. 

820.200,- til kr. 235.926,-, fordi vi i samarbejde med vores revisor har valgt at ændre afskriv-

ningsstrategi, så den følger den nye regnskabslov gældende fra 2016.  

Baggrunden for denne ændring er, at vi ikke som forening er skattepligtige, og derfor ikke har 

reel værdi af afskrivninger på banen og bygninger, der i dag allerede er nedskrevet til langt 

under den reelle dagsværdi. Klubhus, bane og tunnel er pr. 31.12.2015, nedskrevet til i alt kr. 

15.266.000,-, og i 2015 er klubhuset alene vurderet til kr. 10.000.000,-, mens tunnel og golf-

bane vurderes at ville koste minimum kr. 35.000.000,- at anlægge i dag.  

Der afskrives selvfølgelig på maskiner og inventar, da disse forringes år for år.  
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RESULTATOPGØRELSE 

 

Indtægter 

  Kontingenter og indskud 

  Greenfee indtægter 

  Sponsor indtægter 

  Øvebolde og bagskabe m.v. 

  Offentlige tilskud 

Indtægter i alt 

 

Udgifter 

  Administration 

  Bygningers drift 

  Banens drift 

  Udvalg 

  Sponsorudgifter 

  Træner 

Udgifter i alt 

Resultat før renter og afskrivninger 

 

Finansielle poster 

  Finansielle indtægter 

  Finansielle udgifter 

Finansielle poster i alt 

Resultat før afskrivninger 

 

Afskrivninger 

  Maskiner og inventar 

  Bygninger 

  Baneanlæg 

  Tunnel og veje 

  Tab på debitorer, konstateret 

  Tab på debitorer, hensat 

Afskrivninger i alt 

 

Driftsresultat 

Budget 2016 

T. Kr. 

 

4.513 

589 

323 

424 

125 

5.974 

 

 

-1.297 

-823 

-2.599 

-299 

-66 

-183 

-5.267 

707 

 

 

0 

-328 

-328 

379 

 

 

-195 

-331 

-204 

-90 

0 

0 

-820 

 

-441 

Realiseret 2016 

Kr. 

 

4.448.414 

669.311 

409.546 

481.561 

119.443 

6.128.275 

 

 

-1.206.378 

-791.717 

-2.849.969 

-306.967 

-47.147 

-182.793 

-5.384.971 

743.304 

 

 

3.119 

-335.947 

-332.828 

410.476 

 

 

-180.893 

-12.432 

-26.196 

0 

-16.405 

0 

-235.926 

 

174.550 

 

Realiseret 2015 

T-Kr. 

 

4.556 

572 

484 

456 

148 

6.217 

 

 

-1.343 

-840 

-2.408 

-351 

-93 

-183 

-5.217 

1.000 

 

 

2 

-379 

-377 

623 

 

 

-210 

-339 

-230 

-90 

0 

0 

-870 

 

-246 

 

ÅRSREGNSKAB 2016 
Driftsregnskab 
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AKTIVER 

Materielle anlægsaktiver 

Grunde og bygninger 

 

 

 

 

 

Baneanlæg 

 

 

 

 

Tunnel og veje 

 

 

 

 

Bygninger 

 

 

 

 

Maskiner og inventar 

Materieller anlægsposter i alt  

 

Finansielle anlægsaktiver i alt 

 

Omsætningsaktiver 

Tilgodehavender 

  Tilgodehavende kontingenter 

  Hensat til imødegåelse af tab 

  Periodeafgrænsningsposter 

  Andre tilgodehavender 

  Tilgodehavende moms 

Tilgodehavender i alt  

 

Likvide beholdninger 

Omsætningsaktiver i alt 

Aktiver ialt 

31.12.16 

Kr. 

 

 

 

 

 

 

4.936.887 

 

 

 

 

 

1.686.399 

 

 

 

9.123.455 

 

 

 

402.283 

16.149.024 

 

33.670 

 

 

 

1.560.529 

-23.895 

209.924 

0 

64.603 

1.811.157 

 

940.255 

2.751.412 

18.934.106 

31.12.15 

T-Kr. 

 

 

 

 

 

 

4.963 

 

 

 

 

1.686 

 

 

 

 

9.136 

 

 

 

 

432 

16.218 

 

31 

 

 

 

1.555 

-7 

34 

20 

51 

1.653 

 

812 

2.465 

18.714 

ÅRSREGNSKAB 2016 
Balance 
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PASSIVER 

 

 

Egenkapital 

  Overført resultat pr. 1. januar 

  Årets resultat 

 

 

 

Golfandele 1. januar 

 

Golfandele pr. 31. december 

 

Egenkapital i alt  

 

Gæld 

  Spar Nord Bank, Erhvervslån 

  Andel af langfristet gæld, der forfalder inden for 1. år 

  Langfristede gældsforpligtelser i alt 

 

  Kreditinstitutter  

  Diverse kreditorer 

  Forudfaktureret kontingent 

  Feriepengeforpligtelser 

  Skyldige lønafhængige omkostninger 

  Kortfristede gældsforpligtelser i alt  

 

Gæld i alt 

 

Passiver ialt 

 

31.12.16 

Kr. 

 

 

7.295.898 

174.550 

7.470.448 

 

4.695.000 

 

4.695.000 

 

12.165.448 

 

 

4.165.042 

-714.337 

3.450.705 

 

714.337 

499.009 

1.666.023 

123.145 

315.439 

3.317.953 

 

6.768.658 

 

18.934.106 

31.12.15 

T-Kr. 

 

 

7.542 

-246 

7.296 

 

4.695 

 

4.695 

 

11.991 

 

 

4.579 

-663 

3.964 

 

663 

205 

1.658 

137 

144 

2.760 

 

6.723 

 

18.714 

ÅRSREGNSKAB 2016 
Balance 
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Årets resultat 

Afskrivninger, anlægsaktiver 

Kursregulering, værdipapirer 

Reguleringer 

 

Ændringer i tilgodehavender 

Ændring i kortfristet gæld 

Pengestrømme fra driftsaktivitet 

 

Nettotilgang af materielle anlægsaktiviteter m.v. 

Ændring i langfristet gæld 

Ændring i likvider  

 

Likvider primo 

 

Likvider ultimo 

2015 

T-Kr. 

 

 

175 

220 

-2 

393 

 

-158 

511 

746 

 

-153 

-465 

128 

 

812 

 

-940 

 

0 

PENGESTRØMSANALYSE 2016 
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RESULTATOPGØRELSE 

 

Indtægter 

  Kontingenter og indskud 

  Greenfee indtægter 

  Sponsor indtægter 

  Øvebolde og bagskabe m.v. 

  Offentlige tilskud 

Indtægter i alt 

 

Udgifter 

  Administration 

  Bygningers drift 

  Banens drift 

  Udvalg 

  Sponsorudgifter 

  Træner 

Udgifter i alt 

Resultat før renter og afskrivninger 

 

Finansielle poster 

  Finansielle indtægter 

  Finansielle udgifter 

Finansielle poster i alt 

Resultat før afskrivninger 

 

Afskrivninger 

  Maskiner og inventar 

  Bygninger 

  Baneanlæg 

  Tunnel og veje 

  Tab på debitorer, konstateret 

  Tab på debitorer, hensat 

Afskrivninger i alt 

 

Driftsresultat 

Budget 2017 

Kr. 

 

4.439.140 

601.600 

343.000 

417.880 

100.000 

5.901.620 

 

 

-1.196.000 

-890.009 

-2.264.082 

-390.410 

-45.250 

-182.504 

-4.968.255 

933.365 

 

 

0 

-282.000 

-282.000 

651.365 

 

 

-198.660 

0 

0 

0 

0 

0 

-198.660 

 

452.705 

 

Realiseret 2016 

T-Kr. 

 

4.448 

669 

410 

482 

119 

6.128 

 

 

-1.206 

-792 

-2.850 

-307 

-47 

-183 

-5.385 

743 

 

 

3 

-336 

-333 

410 

 

 

-181 

-13 

-26 

0 

-16 

0 

-236 

 

175 

 

BUDGET 2017 
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FORSLAG  

TIL GENERALFORSAMLINGEN 2017 

FRA BESTYRELSEN 

Fastsættelse af værdi på andel 

Bestyrelsen foreslår at værdien på  

kr. 5.000,- fastholdes 

 

Valg af næstformand 

- Bestyrelsen foreslår  

  Peter Basse 

Valg af kasserer 

- Bestyrelsen foreslår genvalg af 

  Peter Kirketerp 

Valg af bestyrelsesmedlemmer 

- Bestyrelsen foreslår til 2 årig post, 

  Inger Margrethe Stubbergaard 

Såfremt Peter Basse vælges til Næstformand, 

skal der vælges endnu et bestyrelsesmedlem, 

for en periode på 1. år. 

- Bestyrelsen foreslår på 1 årig post, 

  Jeanne Neumann 

 

Valg af suppleanter 

Såfremt Jeanne Neumann og/eller Inger Mar-

grethe Stubbergaard ikke vælges til bestyrel-

sen foreslår bestyrelsen genvalg af disse. 

Herudover foreslår bestyrelsen valg af, 

- Niels Erlandsen 

- Jørren Kjær 

 

Valg af Revisor 

- Bestyrelsen foreslår genvalg af 

  Dansk Revision  

 

Vedtægtsændringer 

- Ændring af § 9 stk. 8 

   ”Valg af næstformand / honorær Sekretær” 

   ændres til, 

   ”Valg af næstformand” 

   Begrundelse 

   Udtrykket honorær Sekretær anvendes ikke  

   mere og bør derfor udgå. 

FRA MEDLEMMERNE 

Forslag fra medlem nr. 46-3376 

Erik Fredborg 

- Redegørelse for simulatorprojekt 

   Se redegørelse, side 46-47 

- Redegørelse for bunker renovering 

   Se redegørelse, side 48 
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Baggrund for beslutning om ombygning af bunkers 
Vedligeholdelse af vores bunkers er meget tidskrævende, og da vi arbejder med et meget tidspresset 
greenkeeperhold, har dette betydet, at der ikke har været tid til løbende vedligeholdelse af vores bun-
kers. En del af de gamle bunkers var efterhånden så ødelagte og vedligeholdelsestunge, at det var nød-
vendigt at genopbygge dem, og specielt bunkers på hul 6 og 16 var meget medtagne.  

Vi er løbende blevet kritiseret af både medlemmer og greenfeegæster for kvaliteten af vores bunkers. 

For højre greenbunker på hul 6 drejede det sig især om bunkerkanten ind mod green, der var opbygget 
med en forhøjning fra green mod bunker, hvilket gjorde vedligeholdelse af græsarealet umuligt. Dels var 
skråningen i en meget ringe forfatning, da der ikke kunne gro græs, og dels var den vedligeholdelses-
tung, da den skulle håndplejes. Samtidig var den skæmmende for banen på grund af den ringe stand. 

For højre greenbunker på hul 16 var problemet, at skråningen ind mod green var ødelagt og skulle gen-
opbygges. Den var i så ringe stand, at bolde slået op fra sandet i bunden af bunkeren kunne ramme 
kanten og blive liggende i huller i skråningen og derfra umulige at spille videre. Det var ikke muligt at 
reparere på en sådan måde, at det ville kunne holde. 

På de andre huller var situationen den, at der skulle foretages genopbygning, dels fordi de var i generelt 
dårlig stand og dels for at få bunkers til at fremstå pæne og lettere at vedligeholde.  

Baggrund for valg af renoveringsmetode og leverandør 
Karl undersøgte forskellige muligheder for måder at renovere bunkers på. Kravet var, at de skulle give 
et flot udseende og være lette at vedligeholde i mange år fremad. En af de muligheder, Karl fandt, var 
Ecobunkers fra England, en opbygning som revetted bunker med kunststofmateriale med en forventet 
levetid på op til 20 år og en garanteret levetid på 10 år. 

Efter en del drøftelse i bestyrelsen og på et medlemsmøde faldt valget på Ecobunker ud fra både ud-
seende og holdbarhed. De første bunkers på hul 8 blev etableret i efteråret 2015 og taget i brug i foråret 
2016. Mange af vores medlemmer og gæster har kommenteret på den nye type bunker, som, mange 
mener, har været med til at løfte den visuelle kvalitet på banen. 

I maj 2016 blev bunkers drøftet på et baneudvalgsmøde, hvor planen for ombygning af flere bunkers 
blev præsenteret. Det drejede sig om bunkers på hul 6, 16, 2 og 13 i nævnte rækkefølge. Planen var at 
begynde ombygningen  ultimo august. 

De nye bunkers har/vil efter bestyrelsens mening løfte både kvaliteten af spillet på banen, og det visuel-
le indtryk vore medlemmer og gæster får, når de kommer rundt på banen. Sammen med vores høje 
kvalitet af greens som vi for alvor så i 2016, tror vi på, at den samlede kvalitet af banen vil tiltrække fle-
re greenfeegæster, efterhånden som det bliver kendt. 

Omkostninger til indkøb af materialer 
Den samlede omkostning til dato (26. januar 2017) udgør for materialer i alt ca. kr. 125.000,00. 
Denne pris omfatter dels byggematerialet til de 8 bunkers (6 tidligere bunkers) fra Ecobunkers og dels 
bunkerdug, sand og diverse byggemateriel.  

 

 

 

 

 

REDEGØRELSE FOR OMBYGNING 

AF BUNKERS 
Forslag til generalforsamlingen om redegørelse for ombygning af bunkers 

v/medlem Erik Fredborg 
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Omkostninger til lejet assistance 
Den samlede omkostning til instruktion og oplæring i 2015 samt hjælp til opbygning i 2016 udgør i alt 
ca. kr. 38.000,00. 
Ecobunker leverer kun materiale til egen opbygning af bunkervægge, såfremt man samtidig entrerer 
med dem om uddannelse af egne medarbejdere i fremtidig brug af byggematerialet. Derfor havde vi i 
efteråret 2015 besøg af 2 mand, der dels instruerede vores greenkeepere i arbejdet med opbygning, og 
dels var med til opbygning af de to bunkers på hul 8. I efteråret 2016 skulle vi fortsætte planen med op-
bygning af de næste par bunkers, men bestyrelsen besluttede i samarbejde med Karl at få hjælp fra 
Ecobunkers til selve opbygningen, hvor vores egne medarbejdere så havde klargjort jorden til opbygnin-
gen, og efterfølgende selv færdiggjorde med rullegræs på de bunkers, de kunne nå, mens der var vækst 
i græsset. Herved ville vi hurtigere kunne få flere bunkers klar, idet vi kunne nå 6 huller frem for kun 2 
huller. 

Medgået tid for eget personale 
Umiddelbart er det meget svært at sætte nøjagtig tid på, hvor mange timer vores egne medarbejdere 
har anvendt i de to perioder, hvor arbejdet er pågået, fordi det er sket samtidig med, at de har passet 
banens andre opgaver, og derfor har været på on and off, som det har kunnet lade sig gøre. Et skøn er, 
at der er anvendt omkring 418 timer i alt, men man skal her tænke på, at de alternativt skulle have 
brugt tid på en normal renovering / udbedring af de samme bunkers.   

Vurderet tab af greenfee indtægt i anlægsperioden 
Der ligger ingen begrundelse for, at vi skulle have mistet greenfeeindtægter af væsentlig betydning i an-
lægsperioden, idet vi kun har arbejdet med nedsat greenfee i ganske få uger, mens der blev arbejdet på 
hullet.  Vi taler om en nedsættelse af greenfee  på mindre end kr. 100,- pr. gæst, og det er ikke umid-
delbart fornemmelsen, at vi har haft færre besøg på grund af lukningen af et enkelt hul, mens der blev 
arbejdet på det. 

Forventet fremtidig besparelse i vedligehold 
De bunkers, der er ombygget, forventer vi giver en besparelse i mandskabstimer på omkring 1-2 dage 
pr. måned. Men den væsentligste faktor er ikke den egentlige besparelse, men det faktum at de nye 
bunkere er lettere at vedligeholde, så vi faktisk kan nå at vedligeholde dem, hvilket kun i ringe grad var 
tilfældet med de gamle bunkers. 

REDEGØRELSE FOR OMBYGNING 

AF BUNKERS 
Forslag til generalforsamlingen om redegørelse for ombygning af bunkers 

v/medlem Erik Fredborg 
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REDEGØRELSE FOR SIMULATOR 

PROJEKTET 

Hvorfor investere i golfsimulatorer; man kan da bare gå ud og spille? 
Medlemsantal er den altoverskyggende faktor i en golfklubs økonomi. FGK har I de senere år været pres-
set i lighed med de fleste andre klubber. Mange har omlagt medlemsformen til billigere medlemskaber, 
og tilgangen af nye medlemmer har været vigende.  
To forhold har betydning her, at øge tilgangen og skabe større loyalitet hos FGK´ere så de bliver ved at 
være medlemmer.  
 
Golf er i Danmark ikke en helårssport, og i flere sæsoner har det ikke været muligt at spille banen i læn-
gere perioder, hvilket også har været udsat for kritik. 
Da vi for år tilbage fik muligheden for at købe to golfsimulatorer til en meget billig penge og samtidig fik 
mulighed for at låne lokaler gratis i Sillebroen Shoppingcenter, fandt bestyrelsen det attraktivt ud fra tre 
kriterier: 

1) Mulighed for at eksponere klubben  

2) Mulighed for at skabe vinteraktivitet for klubbens medlemmer 

3) Sponsorpleje (Sillebroen har været en af klubbens hovedsponsorer igennem fem år) 

Inden vi opgraderede simulatorerne til ny software foretog vi en medlemsundersøgelse, hvor medlem-
mer (uforpligtende dog) tilkendegav, at de ville spille for, hvad der svarer til ca. 50.000 kr. pr. sæson. 
Herefter fandt vi det rimeligt at opgradere for at sikre værdien.  
Samtidig blev der iværksat tanker omkring at hjemtage simulatorerne til klubben for at "sikre", at det 
var en ren FGK aktivitet. Det viste sig, at der ikke rigtigt kunne gøres plads til to simulatorer, så indstil-
lingen i udvalget og bestyrelsen er derfor, at vi forsøger at afvikle den ene simulator. Vi forventer at 
kunne få mere end halvdelen af det, vi har givet for begge to og håber dermed, at flytningen til FGK kan 
holdes omkostningsneutral.  

Nu har ca. 35 FGK´ere stor fornøjelse af Simulatoren i vinterhalvåret, hvor de fleste spiller mindst en 
gang om ugen. Dertil har Simulatorerne haft vital betydning for juniorarbejdet, idet de fastholdes hen 
over vinteren. Det er supervigtigt nu, hvor vi endelig har fået gang i juniorarbejdet igen.  

 
Anskaffelsesomkostninger & opdateringsomkostninger 
2 stk. Fullswing Golfsimulatorer til i alt kr. 190.000,00 (oktober 2014) Leaset* 
Opdatering af hardware og ny version af simulatorsoftware, i alt kr.  96.000,00(december 2015) Leaset* 

Installationsomkostninger 
Levering, opsætning, justering og undervisning af supervisor, kr. 7.650,00 

Omkostninger til nedtagning og flytning til ny placering i Sillebroen 
Dette er sket ved frivillig arbejdskraft og uden omkostning for klubben 

Omkostninger til drifts og vedligehold samt leasing og software omkostninger 
Samlede omkostninger til lokale, drift og vedligehold, kr. 24.322,23 
Der er ingen software omkostninger, og leasingydelsen for perioden udgør kr. 113.144,00 

Omkostninger til flytning af én simulator til klubbens bygninger 
Omkostninger til nedtagning, opsætning og opbygning af lokale i bagrum er efter forhandling med en 
sponsor landet på et beløb på omkring kr.  21.000,00, inkl. opsætning af varmepumpe, efter at vi har 
frasolgt enkelte brugte bagskabe til en pris på Kr. 7.500,00. 

Nuværende værdi af de to simulatorer 
Det er jo altid svært at sætte en værdi på brugt udstyr, før man har en køber, men da begge simulatorer 
er helt opdaterede med ny hardware og sidste nye software, estimeres de til at have en salgsværdi på 
kr. 300.000,00 for begge simulatorer, hvilket svarer til mindre end hvad én ny koster.  

Indtægter fra brugere 
Samlet indtægt frem til 31.12.2016, kr. 98.960,00 

* Leasing 
Leasing aftalen af 2014 på de 2 stk. Fullswing simulatorer løb oprindeligt frem til 31.12.2017, men ved 
køb af opgradering i oktober 2015 blev det indarbejdet i den oprindelige leasing aftale, og aftalen blev 
forlænget til den 31.10.2019, hvor frikøbsbeløbet udgør kr. 20.000,00.  
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Forslag til generalforsamlingen om  

redegørelse for simulator projektet 

v/medlem Erik Fredborg 



KONTINGENTER 
Seniormedlemskab 
Hverdagsmedlemskab 
Ungseniormedlemskab 
SU medlemskab 
Juniormedlemskab 
Juniormedlemskab uden banetilladelse 
B9 Flex medlemskab 
B9 Flex + øveområder 
A9 Flex medlemskab 
A9 Flex + øveområder 
Lokalmedlemskab 1. år 
Lokalmedlemskab 2. år 
 
Obligatoriske øvebolde 
- Senior, ungsenior og SU medlemskaber 
- Juniormedlemskaber 
 
BAGSKABE OG GARAGER 
Overskab 
Underskab 
Underskab med EL 
Juniorskab 
Garageplads til scooter, EL 
Garageplads til buggy, benzin 
Garageplads til buggy, EL 
 
Gebyr for nøgle, junior 
Gebyr for nøgle til andre 
Gebyret refunderes ikke, 
nøglen skal returneres ved opsigelse af skab. 
 
UDLEJNING AF BUGGY 
 - Medlem 
- Gæster 
- 10 turs kort 
- Årskort (1.3 - 30.11) 

GREENFEE 
- Greenfee 19+ år, max. Pris, hverdag 
- Greenfee, 19+ år, max. Pris weekend og helligdage 
 
SGO ORDNING 
Kan tilkøbes af Senior, ungsenior & SU medlemmer 
 
INDSKUD 
 
BEGYNDERMEDLEMSKAB, 3 MDR.  

 
1.815,00 
1.515,00 
1.180,00 

625,00 
300,00 
100,00 

1.995,00 
2.790,00 

995,00 
1.790,00 
1.000,00 
1.500,00 

 
 

380,00 
220,00 

 
 

440,00 
510,00 

1.150,00 
270,00 

1.150,00 
950,00 

1.600,00 
 

100,00 
200,00 

 
 
 
 

200,00 
250,00 

1.500,00 
2.500,00 

 
 

250,00 
350,00 

 
900,00 

 
 

995,00 
 

995,00  

PRISER 2017 

 
Pr. kvartal 

- 
- 
- 
- 
- 

Pr. år. 
- 
- 
- 

Pr. kvartal 
- 
 
 

Pr. år 
- 
 
 

Pr. år 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
 
 
 
 

1 runde 
1 runde 
Ved køb 
Ved køb 

 
 

Pr. dag 
- 
 

Ved køb 
 
 

Ved indmeldelse 
 

Ved køb  
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På grund af markant stigende omkostninger til opkrævning og ud-

sendelse af fakturaer, indføres der fra 2. kvartals  kontingent et ge-

byr pr. opkrævning på kr. 25,00, dog kun til de opkrævninger, der 

IKKE er tilmeldt PBS. 

I løbet af forsommeren vil vi også kunne tilbyde at kontingent med 

mere kan betales månedsvis ved betaling med betalingskort. Kon-

takt eventuelt sekretariatet for at høre mere. 



 

DAMEDAGEN 

Damedagen er en ”klub i klub-
ben” i Frederikssund Golfklub 
med en bestyrelse, som vælges 
på den årlige generalforsamling 
i september måned. 

Formålet er at arrangere turne-
ringer på egen og fremmed ba-
ne og fremme det sociale sam-
vær. I 2016 har i alt 59 været 
tilmeldt og 30 har deltaget i 
månedsturneringerne. 

Aktiviteter i 2016 

Vi har haft en turnering om må-
neden, hvor vi har spist sam-
men efterfølgende.  
Månedsturneringerne har ikke 
været tællende til den løbende 
turnering. Vi har spillet ”Hjulet 
drejer” med god hjælp af Vera 
Kirketerp til at sammensætte 
holdene. 

Åbningsturneringen i april blev 
afsluttet med modeopvisning og 
gode priser i shoppen.  

Maj månedsturnering blev af-
viklet i Harekær.  

Juni månedsturnering var ud-
fordringsturnering med herre-
dagen, som sikrede sig en me-

get smal sejr. Det blev på man-
ge måder en ægte udfordrings-
turnering med en række uven-
tede afbud, men heldigvis tog 
alle det med godt humør. Over-
skuddet på kr. 3.280 er overført 
til Kræftens bekæmpelse.  

Til august månedsturnering 
havde vi inviteret alle damespil-
lere i FGK til at deltage.  

Afslutningsturneringen drukne-
de i regn og for første gang blev 
vi nødt til at afbryde en turne-
ring, men fik alligevel en hygge-
lig aften, hvor vi kunne fejre 
sæsonens mestre.  

Scoreregistrering og Drøm-
merunde 

Gitte Scheel stod i 2016 for re-
gistrering af scores og dermed 
drømmerunden. Alle resultater-
ne for den løbende turnering 
kan ses på hjemmesiden. 

Birdiebolde 

Lise Knudsen har klippet meget 
flotte birdiefugle til alle vinderne 
af birdies. 

 

 

 
 
 

Bestyrelse 2017 

På generalforsamlingen den 1. 
september 2016 trådte Gitte 
og Lise ud og bestyrelsen er 
derfor nu: 

Formand  
Jeanne Neumann,  

næstformand  
Marianne Davidsen,  

kasserer  
Inge Rasmussen,  

samt medlemmerne  
Inger Margrethe Stubbergaard, 
Mie Skovgaard Sørensen  
og suppleant Janne Hansen. 

 

Vi er i gang med planlægning 
af sæson 2017 og udarbejdelse 
af vores Damedagsfolder, som 
vil blive præsenteret på vores 
infomøde torsdag den 16. 
marts 2017 kl. 19:00 i golf-
klubbens restaurant. 

Marianne Davidsen 

RÆKKEVINDERE 2016  A-B-C-D RÆKKEN 

DRØMMERUNDE 2016  A-B-C-D RÆKKEN 

DAMEDAGSMESTRE 

2016 

BIRDIEBOLDE 2016 
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HERREDAGEN 
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Rigtige mænd spiller 
golf om tirsdagen 

 

Hvad skal man(d) gøre: 

 hvis man gerne vil spille  
turnering? 

 hvis man vil deltage i  
holdturneringer? 

 med samme eller skiftende 
makkere? 

 hvis man gerne vil have  
repeteret golfreglerne? 

 hvis man vil have hyggeligt 
samvær og fællesspisning? 

 hvis man vil på en fornøjelig 
weekend tur i september? 

 hvis man vil på tur til andre 
baner med andre SGO-
spillere? 

 

MAN TILMELDER SIG 

HERREDAGEN! 

Herredagen er for ALLE mandli-
ge spillere uanset handicap. 

Vi spiller turnering over 20 run-
der, hvor de 10 bedste er afgø-
rende – så man kan sagtens 
deltage uden at være med hver 
gang.  

De 20 runder omfatter desuden 
3 delturneringer á 5 runder og 
der er masser af præmier.  

De individuelle runder er handi-
capregulerende.  

Vi spille i 6 rækker, så dine 
nærmeste konkurrenter har 
handicap tæt på dit eget. 

Holdturneringerne spilles over 
12 huller med efterfølgende 
spisning og med varierende for-
mat hver gang. 

Detaljerne for den kommende 
sæson fastlægges på 

Årsmøde tirsdag den 21. 
marts kl. 19:30 i restauran-
ten (alle herrer er velkom-
ne) 

Her gennemgås regnskab for 
2016, budget 2017, kontin-
gent, valg til bestyrelsen mm. 

Evt. emner til behandling be-
des mailet til  

mbdavidsen@youmail.dk  

senest 14. marts. 

På Golfbox er der nu åbent for 

tilmelding til 
Herredagen 2017  

og for tilmelding til  

Åbningsturneringen, 
som spilles 11. april  

som holdturnering med efter-
følgende spisning. 

Bemærk at man skal tilmelde 
sig begge steder. 

Mogens Davidsen 

Vel mødt til en ny spændende golfsæson! 

Mogens Davidsen   Henri Nimb  
(formand/web/scores)  (kaserer) 
 
Ole Andresen    Jan Due  
(tidsbestilling, ture)  (ture) 
 
Poul Laulund  
(sponsorer, baneudvalg) 

mailto:mbdavidsen@youmail.dk


 

HUSKER DU BESTYRELSEN OG 

DANSK REVISIONS FORKÆLELSES-

TURNERING 2016. 

SKAL DU VÆRE MED I ÅR? 

Frederikssund Golfklub 

Skovnæsvej 9, 3630  Jægerspris 

Telefon 4731 0877 
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