
 
 
 
 
 
Frederikssund Golfklub 
Turneringsudvalget 
 
Mødereferat  
 

Møde: 05-09-2018 – bestyrelseslokalet FGK 

Til stede: Jørren Kjær (JK), Lars Gredsted (LAG), Pia Parkhøj (PP), Louise Hare (LH) 

Fraværende: Lennart Mileheim (LM) 

Næste møde: kl. 19:00 – bestyrelseslokalet FGK 

Kopi til: Hjemmesiden 
 
 
1. Gennemgang af referat fra sidste møde 
 

- Ingen kommentarer. 
 

2. Information fra formanden 
 

- Turneringsudvalget var glade for igen at se Louise til mødet og var enige om at finde frem til 
arbejdsfordelinger der giver Louise mulighed for at deltage aktivt i udvalgets arbejde. 

 Lennart Mileheim har vist interesse for at blive medlem af udvalget, han var inviteret til at 
deltage i mødet, men han har desværre kort før mødet meldt fra, da han fortsat var på arbejde. 

Lars tager kontakt til Lennart med hensyn til fremtidig deltagelse. 

- Vi mangler fortsat 2-3 nye medlemmer til udvalget, der er sat opslag op i klubhuset og der er 
skrevet om det i det seneste klubblad – men alle udvalgets medlemmer opfordres til at aktivere 
deres netværk i klubben.  

 

3. Information fra bestyrelsen 
 

- JK informerede fra seneste bestyrelsesmøder 
 

4. Turneringskalender 2018 
 

4.a Afholdte turneringer:   

 SIXES Golfturnering 11. og 12. august 2018 

 Hulspil over 6 huller med ¾ HCP 

 Tak til Jørren og Lars for en vel gennemført turnering 

 Tilbagemeldingerne på denne turnering har været meget fine – flere har udtrykt ønske 
om at den skal gentages til næste år og flere der ikke kunne deltage på grund af det 
korte varsel har også vist interesse. 

 Der er i udvalget enighed om at arbejde videre med denne type turneringer og eventuelt 
finde en ny hovedsponsor til en SIXES i 2019 

  

 Klubmesterskab Slagspil 25. og 26. August 2018 



 Tak til Jørren og Pia for en fint gennemført turnering – også stor tak til Anders Kjeldsen 
for hans deltagelse og rådgivning med hensyn til bane og regler. 

  

 Sillebro Cup 2018 

 LAG har assisteret Sportsudvalget og Bestyrelsen med gennemførelsen af denne 
turnering. Stor tak til Peter Kirketerp for hans hjælp som Turneringsleder og med 
håndteringen i Golfbox. 

 Tilbagemeldingerne har primært gået på at 300 kr er en høj pris for deltagelse, mange vil 
ikke deltage på grund af ¾ HCP – måske specielt damerne. Desuden har der været 
ønske om at der kunne spilles i to rækker alternativt en dame og en herre række. Jørren 
formidler feed back til Sportsudvalg og Bestyrelse. 

  

4.b Kommende turneringer: 

 Klubmesterskab Hulspil 22. og 23. september 2018 

 Turneringsleder er Lars Gredsted (LAG), Jørren Kjær assisterer. (kun søndag) 

 Ved tilmeldingsperiodens afslutning er der 16 herrer og 5 damer tilmeldt – det betyder at 
der ikke spilles kvalifikationsrunde. 

 Lars har lavet aftale med Ib Skovgaard om at han assisterer med opsætningen i Golfbox 
samt udarbejdelsen af startlister. 

 Startlister er ophængt i Klubhuset og udsendt til deltagerne via Golfbox. 

  

 Andeturnering 29. september 2018 

 Turneringsleder er Pia Parkhøj (PP) med Louise Hare (LH) som assistent om morgenen 
på sekretariatet. Lars Gredsted deltager selv i turneringen men er til rådighed om 
morgenen (hejsning af flag m.v) samt om eftermiddagen til indtastning af scorekort i 
Golfbox. 

 Lars kontakter Frank og aftaler bespisning efter turneringen- Det oplyses at Lars har 
aftalt med Frank at det bliver en Efterårsbuffet og prisen er aftalt til 125,- kr 

 Lars har været i kontakt med Søren (Superbrugsen) som er sponsor for denne turnering, 
aftalerne bekræftes ved møde 21. september 2018 i Frederikssund Erhvervsnetværk 
samt ved tilmeldingsfristens afslutning når deltagerantallet er kendt og antal præmier kan 
aftales. 

 Tilmeldingsfristen udløber 24. 09.2018 om aftenen – PP udarbejder startlister og 
sekretariatet kan være behjælpelig med udprintning af scorekort om fredagen hvis der 
laves en aftale. Husk bonner på de scorekort der har tilkøbt spisning. 

 Jørren og Lars kan assistere i ugen op til turneringen – Pia siger til. 
 
8. Næste møde 
 

- Onsdag 21.11.2018 kl 19.00 i bestyrelseslokalet FGK 
 
9. Eventuelt 
 

- Arbejdet med Turneringskalender 2019 opstartes snarest muligt, Lars udsender skema til 
ønskeliste til de øvrige udvalgsformænd inden månedens udgang. 

- FGK er blevet spurgt om vi vil være vært for en ParaGolf Turnering 13. juli 2019, beslutning 
endnu ikke truffet i bestyrelsen. 



- Spilledatoer for Danmarksturneringen 2019 er fastlagt af DGU som følger: 

1.og 2. spillerunde 4.-5. maj 2019 

3.og 4. spillerunde 15.-16. juni 2019 

5.og 6. spillerunde 17.-18. august 2019 

Opryknings- og finalespil 14.og 15. september 2019 

Turneringsplan 2019 med øvrige DGU-turneringer offentliggøres ultimo november 2018 
 
 
 
 
 
18. September 2018 
Lars Gredsted 


