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Referat fra bestyrelsesmøde 
Mandag, den 12. februar 2018 kl. 16.30 

 
Deltagere    
 Michael Tøgersen (MT) 
 Leif Schunck (LS)  
 Henrik Helt (HH)  
 Peter Basse (PB)  
 Peter Kirketerp (PK) Afbud 
 Jeanne Neumann (JN) Afbud  
 Inger M.  Stubbergaard (IS)  
 Niels Erlandsen (NE) Afbud 
 Christian Hammerkvist (CH) Fravær 
 Jørren Kjær (JK)  
 Jørgen Bundgaard  (JPB) 
 
Dagsorden      
     

1. Regnskab 
- Regnskab fra revisor blev underskrevet 
- Regnskab for januar måned gennemgået. Der er få forskydninger i udgifter, der gør at 

regnskabet er bedre end budgettet pr. 31.1. 
    

2. Orientering fra formand og udvalg  
Formand & udvalg 

a. Formand 
- MT foreslog at klubben deltog aktivt i Frederikssunds Kommunes Idrætsråd, hvilket koster kr. 

250,- pr. år. Dette blev vedtaget, da der er gode tilskudsmuligheder fremadrettet. 
- Der er givet tilladelse til, at Idrætsrådet afholder 2 kurser her i foråret for deres medlemmer i 

vores kælder. De vil handle hos Frank, og deres besøg skaber jo lidt opmærksomhed om FGK. 
- MT og JB deltager i ERFA møde for Nordsjællandske golfklubber i Furesø Golf den 27.2. 
- MT foreslog flytning af bestyrelsesmødet fra mandage til tirsdage. De tilstedeværende 

støttede op om forslaget. Retsen spørges. 
- Bestyrelsesen drøftede Bestyrelsesturneringen d. 23/6 med efterfølgende Skt. Hans middag 

for interesserede, og forslaget er, at der laves en lille gruppe til styring af turneringen, med HH 
som tovholder. 

- MT takkede HH for ca. 20 års bestyrelsesarbejde, idet dette var HH´s sidste best.møde. Tusind 
tak til HH, som fortsætter sit fantastiske arbejde for FGK i andre regi. 

- JB og MT har holdt møde med DGI. De tilbyder diverse konsulentopgaver, herunder et 
mediamøde i nær fremtid, hvor de næsten garanterer flere medlemmer. Et medlemskab af 
DGI koster kr. 5.500/år. Vi får første år gratis, så hvis de kan give os bare et nyt medlem, så er 
kontingentet tjent hjem, og ellers melder vi os ud igen. 

- JB og MT deltager i DGU´s repræsentantskabsmøde d. 16-17/3 i Korsør. 
- Generalforsamlingen d. 13/3 blev vendt, herunder årsbladet mm. 
- Det årlige møde for udvalgsformænd, formænd for KIK´erne mm. afholdes d. 14/3. 
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b. Udvalg 

- Baneudvalg 
JK foreslog at vi satte tees i udslagsmåtter, så medlemmer og gæster ikke selv skal medbringe 
disse. Forslaget blev vedtaget som forsøg i 2018. Hvis de forsvinder droppes ordningen, så vi 
må hjælpe hinanden med justits. 
IMS deltager indtil videre i Baneudvalget for at sikre synergi til de frivillige. 
Vi søger i øjeblikket en sommermand til sæsonen. 
 

- Begynderudvalg 
Jeanne deltager på næste begynderudvalgsmøde. 
 

- Bygningsudvalg 
HH: Der foreligger nu en færdig plan for tilbygningen til brug for simulatorerne. Det samlede 
budget holdes inden for det afsatte beløb. Flot arbejde. 
Der arbejder p.t. på renovering af dørene i banetoilettet. Disse forventes færdige inden for 14 
dage. 
 

- Frivillighedsudvalg 
Udvalget har bl.a. fjernet de vilde roser mellem egetræerne ved hul 7, således at disse nu står 
frit. 
Der laves hovedrengøring i restauranten den 13.2. med deltagelse af 10 friske kvinder. 
Fantastisk. 
 

- Hverveudvalg 
Udvalget er blevet suppleret med 2 nye medlemmer. Der afholdes møde i udvalget den 20.2. 
 

- Juniorudvalg 
Der er fuld gang i vintersæsonen med masser af aktivitet i Sillebroen. 
   

- Kommunikationsudvalg 
Der afholdes møde sammen med Hverveudvalget den 20.2. 
Der afholdes møde med konsulent fra DGI den 15.2, hvor vi får ny viden om brug af sociale 
medier. 
 

- Regeludvalg 
Der lægges op til afholdelse af regelaftener i klubben i løbet af efteråret, hvor de nye regler 
der træder i kraft fra 2019 gennemgås. JB taler med udvalgsformand, Anders Kjeldsen. 
 

- Sponsorudvalg 
På nær 5 har alle eksisterede samt et par få nye sponsorer gentegnet deres sponsorat. Vi 
forventer dog, at alle de 5 tillige gentegner. Mange tak for det. 

 
- Sportsudvalg 

Holdene er klar til sæsonen, og vi stiller igen i år med 3 hold, selv om vi ikke længere har 

Nicolai Cetti (Scandinavian (tror vi)) og Patrick O’Neill (Lynge) med på holdet. 
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- Turneringsudvalg 

Udvalget er på plads, men der mangler at blive udpeget en formand. 

3. Sekretariatet 
a. Bestyrelsen drøftede muligheden for at tilbyde tilbudspakker til nye medlemmer i stil med andre 

klubber som for eksempel Værebro. Vi kigger på muligheder til næste bestyrelsesmøde.  
b. Bestyrelsens drøftede den manglende tavle til Midage klubmesterskaber. Det blev besluttet at 

opsætte en midlertidig liste, indtil et eventuelt nyt system til klubmestre er valgt. 
 

4. Eventuelt 


