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Dagsorden      
     

1. Regnskab -30.11 og budget forecast for året.  
JB gennemgik regnskabs forecast for året. Vi forventer at realisere et overskud før afskrivninger, der ligger 
pænt bedre end budgetteret, hvilket blandt andet skyldes højere indtægter, herunder flere sponsorer end 
forventet, og bedre resultat for Turneringsudvalget samt besparelser på Sportsudvalg, Juniorudvalg og 
Administrationen. 
 

2. Budget 2019   
Budgettet for 2019 er fastlagt ud fra forventninger om lidt lavere indtægter totalt set og øgede omkostninger 
til blandt andet Baneudvalget, idet vi ønsker at opgradere banens stand. Omkostninger til Bygningsudvalget 
øges ligeledes, fordi vores forpagtningsafgift til leje af jorden forhøjes (hvert 5 år). Administrationen fordi vi 
forventer at ansætte en bogholder til aflastning af Kirketerp, der i 2018 har brugt rigtig mange frivillige timer 
som klubbens bogholder. 
Budgettet lander på et mindre overskud efter afskrivninger. Der regnes heller ikke med kontingent stigning i 
2019, hvilket betyder, at vi over de sidste 5 år har holdt samme kontingent trods fald i de samlede indtægter 
og øgede indkøbspriser. 
 

3. Orientering fra formand og udvalg  
Formand & udvalg 

a. Formand 
Vi har forlænget vores aftale om bortforpagtning af arealet oppe bag hul 12 og 13 på den anden side 
af Hyllestedvejen i yderligere 5 år. 
 

b. Vi havde besøg af Jesper Parkhøj for en drøftelse af de nye regler og deres indflydelse på vores bane. 
Det afstedkom følgende forventede ændringer for 2019:  
 
Vi vil fremadrettet  

i. overvejende have røde pæle i stedet for gule 
ii. kunne flytte de røde pæle, hvis de står i vejen for stand/sving 

iii. anvende gærdet i venstre side på hul 9 som oob 
iv. ophæve oob mellem hul 14 og 4 og samtidig tilstræbe at plante flere træer mellem disse 
v. overveje muligheden for blot at anvende en snor som markering for lempelse på nye træer 

vi. overveje at indføre mulighed for at tage 2 strafslag ved drop i tilfælde af oob og ved mistet 
bold. 
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c. Udvalg 
- Baneudvalg 

Der afholdes baneudvalgsmøde onsdag den 19. december, hvor der tages fat på udarbejdelse 
af en 3-5 års plan for banen, baseret på de af Bestyrelsen fremsatte ønsker til fremtidens FGK-
bane, herunder bedre og opdateret skiltning på og omkring banen. Det er i den forbindelse 
helt afgørende, hvad vi beslutter omkring økonomien/refinansiering af klubhus indenfor det 
næste års tid. 
 

- Begynderudvalg 
Der er fra DGU udarbejdet nyt undervisningsmateriale til brug i forbindelse med 
begynderuddannelsen. Udvalget kigger nærmere på dette. 
Der mangler et medlem til udvalget, så hvis du har tid til overs og lyst til at arbejde med vores 
mange glade begyndere, så henvend dig endelig til Christian Brangstrup eller til Sekretariatet. 
  

- Bygningsudvalg 
Henrik Helt og Preben Pedersen arbejder lige nu på at færdiggøre reparation af skrænten bag 
ved klubhuset, der over de senere år er faldet mere og mere sammen med fare for 
sammenfald af parkeringen ved køkkenindgangen. Dette er nu næsten færdigt. Flot arbejde. 
Simulatorrummet er stort set færdigt, og der er allerede nu mange, der benytter de to 
simulatorer.  
 
Stor tak til, 
- Dietmar for maling af simulatorrummene. 
- Jan Due for sponsorering og montering af tagrender på nybygningen. 
- og ikke mindst til Henrik for det måneders mega store arbejde med opbygning af rummene. 
 

- Frivilligudvalg 
Hele parkeringsområdet er blevet gennemgået og renset for affald og ukrudt. Flot arbejde. 
 

- Handicapudvalg 
De nye handicapregler, der træder i kraft fra 2020, er lagt på hjemmesiden. 
Se under nyheder på forsiden. 
 

- Juniorudvalg 
Juniorerne er så småt i gang med vinteraktiviteterne, der blandt andre omfatter simulatorgolf 
hver søndag fra 10-12. 
   

- Kommunikationsudvalg 
Der arbejdes p.t. på opdatering af hjemmesiden, så den er klar til sæsonstart 2019. 
 

- Regeludvalg 
Anders Kjeldsen stopper som formand for Regleudvalget. Stor tak til Anders for mange års 
arbejde i klubbens Regeludvalg.  Udvalgsmedlem Jesper Parkhøj har sagt ja til at overtage 
posten som formand for udvalget, og vi søger efter yderligere et medlem til udvalget. Der 
afholdes regelaftner hen over vinteren, hvor de nye regler bliver gennemgået, og første gang 
er torsdag den 14.12. 
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- Sponsorudvalg 
Der afholdes sponsorudvalgsmøde onsdag den 9. januar kl. 10.00. 
  

- Turneringsudvalg 

Udvalget mangler 2-3 nye medlemmer, så har du lyst til at være med, så kontakt Lars Gredsted 

eller Sekretariatet. 

- Udvalget havde til mødet fremsendt turneringskalender for 2019. Bestyrelsen gennemgik 

turneringsplanen og godkendte denne. Sponsorturneringen blev samtidig fastlagt til fredag 

den 6. september og Udvalgsturneringen til lørdag den 14. september.  

4. Bane- og klub  
Bestyrelsen drøftede krav og ønsker til banen såvel som andre områder, der kunne være med til at løfte 
kvaliteten på både bane og omgivelserne omkring klubhus og banen.  
 
Resultatet af bestyrelsens drøftelser skal primært anvendes af baneudvalget til udarbejdelse af en 3-5 årig 
plan for banen, men samtidig være en rettesnor for tiltag i og omkring klubhus og faciliteter. 
 
 
Drøftelserne tog udgangspunkt i ”hvad vi ikke ville have at banen/omgivelserne skulle være”, men pga. et 
MEGET langt bestyrelsesmøde, så gik vi efterhånden i ”løsningsmode”. 
 

1. Banen/hullerne må ikke være kedelige 
2. Anlægget, som helhed, må ikke være en kedelig oplevelse 
3. Det må ikke være en dårlig oplevelse at besøge klubben 
4. Der må ikke være dårlig eller manglende skiltning 
5. Par 3 hullerne må ikke være for lange fra dametee 
6. Der må ikke være for få udfordringer på banen 
7. Vi vil ikke have utilfredse medlemmer 
8. Vi vil ikke have for brede fairways 
9. Vi vil ikke have klippet rough, hvor bolde ikke kan findes 
10. Vi vil ikke have for smalle semirough arealer 
11. Vi vil ikke have ujævne og langsomme greens 

 
Herefter drøftede vi hvad vi kunne ønske 
 

1. En reducering af fairway bredde, samtidig med et mere markant klippemønster, samtidig med en 
forøgelse af semirough. 

2. Firkantede teesteder med en markant klippegrænse, der tydeligt kan ses som en afgrænsning af 
teesteder.  

3. Bedre greens, mere jævne og bedre rul (9 stimpmeter). 
4. Reducere eller droppe den klippede rough samtidig med en forøgelse af semirough. 
5. En forøgelse af klippefrekvens for semirough, så vi undgår restgræs (klippeaffald). 
6. Sommergreens i længere tid. 
7. Vinterkørsel på begge sider af fairway (i semirough) med 90 graders kørsel over fairway, som 

forsøg fra januar 2019. 
8. Stier ved banen og mellem huller i bedre stand og bedre plejet. 
9. Tilkørselsveje til klubben og ved klubbens lokaler sættes i stand. 
10. Flere søer/vandhuller/vandløb hvis muligt. 
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11. Mange flere træer på banen. Ikke kun i rough, men som en del af banelayout. 
12. Kortere mellem hullerne, her tænkes specielt der, hvor der er lang afstand fra green til tee. 
13. Flere strategiske bunkers, måske samtidig med fjernelse af bunkers der alligevel ikke er i spil, så 

arbejdsbyrden ikke forøges. 
14. Mindre flytning af enkelte teesteder, bl.a. dametee på hul 13. 
15. Løft af herreteested på hul 17. 
16. Flere ”challanges” på banen (eks. fast Hole-in-one konkurrence) 
17. Differentiering af banen i forhold til andre klubber. 
18. Oftere tromling. 
19. Bedre vedligeholdelse af teesteder med klarere klipning. 
20. Bedre udnyttelse af teesteder ved mindre afstand mellem klodser, så sliddet fordeles. 
21. Nye skilte over alt på banen og omkring klubhus. 
22. Justering af klippehøjde på fairways og i semirough. 
23. Overalt i det klippede areal skal man kunne finde bolden. 
24. Nye maskiner (bioklip som mulighed) 
25. Forøgelse og fokus på shop, restaurant og sekretariat, så medlemmer og gæster får en bedre 

oplevelse. 
26. Se på hvad der gøres anderledes og eventuelt bedre andre steder. 
27. Svare på reaktioner via Golfspilleren i Centrum fra gæster og medlemmer, dog ikke såfremt der 

kommenteres som anonym. 


