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Referat fra bestyrelsesmøde 
Mandag, den 11. september 2018, kl. 17.30 
Deltagere    
 Michael Tøgersen (MT) 
 Leif Schunck (LS)  
 Peter Basse (PB)  
 Peter Kirketerp (PK) Afbud 
 Jeanne Neumann (JN)   
 Inger M.  Stubbergaard (IS)  

 Jørren Kjær (JK) 
 Niels Erlandsen (S) (NE ) Afbud 
 Klaus Augustinus (S) (KA) Afbud 

Christian Brangstrup (S) (CB) 
Jørgen Bundgaard  (JPB) 

 
Dagsorden      
     

1. Regnskab -31.8 og budgetforecast for året.  
JB gennemgik regnskabet for perioden 1.1-31.8 tillagt forventningerne til resten af året. 
Regnskabet inkl. forventningerne til resten af året viser et forventet resultat på kr. 492,000,- før afskrivninger, 
Dette betyder at vi efter afdrag på klubhuset anvender ca. kr. 300.000,- af klubbens likvide midler, mod 
budgetteret kr. 580.000,-, altså en forventet forbedring på kr. 280.000,-. 
   

2. Orientering fra formand og udvalg  
Formand & udvalg 

a. Formand 
Vi har valgt ikke at forny aftalen med det firma, der faciliterer vores møder i Frederikssund 
Erhvervsnetværk. Aftalen ophører med udgangen af november måned, og faciliteringen flyttes hjem 
til klubben. 
 
Der holdes turnering og middag for klubbens udvalgsmedlemmer den 15.9. 
 
Vi overvejer at beholde vores simulatorer i Sillebroen Shoppingcenter frem til 31.3, da vi ikke er sikre 
på at kunne nå at blive færdige med tilbygningen og flytning inden sæsonstart. Den endelige 
beslutning tages ultimo september. JB undersøger om vi kan få hjælp til færdiggørelsen af 
tilbygningen. 
 
Julefrokosten for klubbens ansatte afholdes fredag den 14. december. Julefrokosten afholdes i 
Restaurant Egelunden, og klubbens medlemmer opfordres til at tilmelde sig arrangementet mod 
egenbetaling. 
 
Sillebro Cup blev en stor succes med hele 78 deltagere og små 90 til efterfølgende spisning incl. 
hjælpere/elite.  
Den årlige sponsormatch er også afholdt med ca. 30 deltagere. Det gik godt, selvom 
deltagerprocenten var begrænset. 
 
Klaus Augustinussen flytter til Jylland pga. job, så vi mangler formænd i følgende udvalg, idet Jytte 
Rudolph og Hans Jørgen Bennedsen ligeledes flytter fra området: Sports-, Hverve- og 
Kommunikationsudvalget. En kæmpe tak skal lyde til de 3 for nogle meget flotte og dedikerede 
indsatser. 
Vi håber meget på, at der er nogle medlemmer, der vil melde sig på banen. Vi skal nok være 
behjælpelige med at blive kørt ind.  
Vi har et par hængepartier i form af skiltning til klubben og evt. minigolfbane, som skal undersøges. 
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b. Udvalg 

- Baneudvalg (PB) 
Der er indkøbt nye træningsmåtter til drivingrange og til teestederne på Nordbanen. Disse 
udlægges ved sæsonstart 2019. De nye måtter får gummiunderlag, så de ligger bedre fast. 
 
Efter en meget tør sommer har vi nu igen fået regn, og græsset, der har ligget i dvale hele 
sommeren, er nu rigtig begyndt at vokse, og greenkeeperne kæmper for at holde trit med 
væksten. 
 
Der foretages proptagning (de store huller) i greens ultimo september/primo oktober. 
 
Hen over efterår/vinter afholdes der møde med DGU banekonsulenter omkring plejeplan for 
banen for de kommende 3 år, specielt med fokus på fairways og greens/forgreens, så vi får 
løftet kvaliteten af vores fairvays. 
Samtidig drøfter vi eventuelle forslag til baneforbedringer med DGU. 
 
Når mødet med DGU har været afholdt (JB, Morten op Philip deltager), samles bestyrelsen for 
at drøfte de overordnede ønsker til, hvordan klubben ønsker, at banen skal fremstå, og 
herefter overgives udarbejdelse af en egentlig 3-års plan for banen til baneudvalget til 
færdiggørelse. Herunder også planer for bunkerrenovering. 
 
Out-of-bounce pælene mellem hul 14/4 blev drøftet, og det blev besluttet at fjerne dem fra 
sæsonen 2019, da de reelt ikke hører til, men vi håber så, at man kun ved uheld slår fra hul 14 
ind over hul 4. Der er også sat lidt flere træer op, der besværliggør den vej. 
 

- Begynderudvalg (CB) 
Begyndervalget har fået et nyt medlem fra sæsonen 2019, Jeanne Neumann. Jeanne har 
tidligere været med i Begynderudvalget og vil gerne deltage igen. 
 
Der af holdes bagmærketurnering den 14. oktober. 
 
Der har været mange gennem systemet i denne sæson, og enkelte når ikke at blive færdige, 
hvilket skal håndteres, så de fortsætter i 2019. 
 

- Juniorudvalg   
Juniorudvalget har stadig godt gang i aktiviteterne, og det indkøbte SNAG GOLF udstyr 
(sponsoreret af DIF) er kommet hjem og er klar til brug. Det er en fornøjelse at se som 
juniorerne fylder stadig mere i klubben, hvor de bl.a. deltager i diverse turneringer. 
  

- Regeludvalg 
Bestyrelsen drøftede klubbens lokalregel om oplæg på fairways. Det blev besluttet at ændre 
det fra ”et scorekort” til ”en køllelængde through the green”, da der stadig er store områder 
uden tæt græs. 

 
 
 
 

- Sportsudvalg (JK) 
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JK deltager på årsmødet i Regionsgolf Danmark og bringer i den forbindelse et forslag op om 

oprettelse af rene herrehold, da vi har svært ved at stille mix. hold på grund af manglende 

damer til vores regionshold. 

 

Bestyrelsen drøftede Regionsgolfens placering under Sportsudvalget, da Sportsudvalgets fokus 

ligger på elite golf. En måde at håndtere dette på kunne være at fortsætte med at have 

Regionsgolfen liggende med budget i Sportsudvalget, men at lade Regionsgolf budgettet blive 

håndteret af Regionskoordinatoren. 

   

- Turneringsudvalg (JK) 

Turneringsudvalget har været igennem en del medlemsudskiftninger. 

Klubmesterskaberne i slagspil er gennemført under den nye sammensætning. Det gik rigtig 

fint, men det er et stort arbejde. Pia og Jørren boede næsten hele weekenden i sekretariatet 

og fik ligeledes assistance fra bl.a. Anders og Ib. Tak for en flot indsats. 

Super Six turneringen, som blev indført i år, fortsætter i 2019. 

Der er et ønske fra sekretariatet om, at der på turneringsplanen noteres tidspunktet for 

gunstarten, da dette savnes. I dag kan man kun se banelukningstidspunktet. 

Endvidere skal vi have turneringer som Udvalgsturneringen på kalenderen for 2019, så man 

kan planlægge derefter. 

3. Sekretariatet 
Vi mangler fortsat en til at hjælpe i sekretariatet tirsdage og torsdage. 
 
 

4. Eventuelt 

a - paragolf turnering den 13.7.19 

   Det blev besluttet at takke ja til en paragolf turnering i Frederikssund den 13. juli 2019. 

   Der skal findes en turneringsansvarlig til afvikling af turneringen. 

b – Bestyrelsens drøftede bestyrelsesmødernes placering på tirsdage, men umiddelbart er der ingen andre 

dage, hvor den ligger bedre, hvorfor den fastholdes på tirsdage i 2019. 


