
 
 
 
 
 
Frederikssund Golfklub 
Turneringsudvalget 
 
Mødereferat  
 

Møde: 21-11-2018 – hos Lars, Strandleddet 34 

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

Fraværende: ingen 

Næste møde: Tirsdag 12-02-2019 kl. 19:00 – bestyrelseslokalet FGK 

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

- Ingen kommentarer. 
 

2. Information fra formanden 
 

- På trods af flere opfordringer er det endnu ikke lykkedes at skaffe nye medlemmer til udvalget. 
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:   

  

 Klubmesterskab Hulspil 22. og 23. september 2018 

 Turneringsleder var Lars Gredsted (LAG), Jørren Kjær assisterede om søndagen 

 Der deltog 16 herrer og 5 damer, Tak til Jørren og Lars for en vel gennemført turnering 

 Tak til Michael for at kigge forbi søndag eftermiddag og overrække præmierne. 

  

 Andeturnering 29. september 2018 

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

 Stor tak til Pia og Louise for en velgennemført turnering. 

 Søren, der repræsenterer både Superbrugsen i Jægerspris og har kontakten til Peter fra 
Superbrugsen i Slangerup, takkes for de meget fine præmier. Ligeledes tak til OK 



benzin, som havde opstillet en stand for salg af benzinkort, øvrig energi samt 
mobiltelefoni – tak for klappepræmierne.   

 Særlig tak til Jørgen Bundgaard for den meget flotte klappepræmie fra DFDS som Bernt 
overrakte på dagen. 

 Superbrugsen har bekræftet at de også vil være sponsor for Andeturneringen i 2019. 

  

4.b Kommende turneringer: Turneringsplan 2019 

 Lars Gredsted havde udarbejdet udkast til Turneringskalender for 2019 med 
udgangspunkt i at udvalget vil foreslå samme antal turneringer i 2019 som vi har 
gennemført i 2018 – og med FGK Super Sixes som en ny fast årlig turnering. 

 Der manglede til mødet oplysninger fra Klub 37+ udvalget og Junior Udvalget 

 Planen blev gennemgået og de sidste datoer blev fastlagt. 

  

 Lars aftaler dato for Sillebro Cup med Michael Thøgersen 

 Lars aftaler datoer for Sponsorturnering og Udvalgsturnering med Jørgen Bundgaard, så 
disse turneringer kan komme med i planen. 

 Det blev aftalt at Lars reviderer planen og sender den til Jørgen Bundgaard og 
Bestyrelsen med henblik på at få den godkendt på det næste bestyrelsesmøde der 
afholdes 11.12.2018 

  

 Det kan efterfølgende oplyses at bestyrelsen godkendte planen på dette møde. 
 
8. Næste møde 
 

- Tirsdag 12.02.2019 kl 19.00 i bestyrelseslokalet FGK 

Hvor bemanding af de enkelte turneringer skal aftales. 
 
9. Eventuelt 
 

- FGK er blevet spurgt om vi vil være vært for en ParaGolf Turnering 13. juli 2019, bestyrelsen 
har sagt ja til dette – nærmere oplysninger følger. 

 
 
 
 
Lars Gredsted 
Formand for Turneringsudvalget 


