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BESTYRELSEN 2018 

Michael Tøgersen 

Formand 
Formand for Sponsorudvalg 
Telefon 2811 4449 

Peter Basse 

Næstformand 
Formand for Baneudvalg 
Telefon 5185 7596 

Peter Kirketerp 

Kasserer 
Telefon 2244 4082 

Jørren Kjær 

Telefon 2071 0151 

Leif Schunck 

Telefon 4031 2209 

Inger Margrethe Stubbergaard 

Formand for Frivillighedsudvalg 
Telefon 2118 0313 

Jeanne Neumann 

Telefon 4014 1708 

SUPPLEANTER 2018 
Niels Erlandsen 

Telefon 3315 2465 

Christian Brangstrup 

Telefon 4025 8193 

Klaus Augustinus 

Telefon 6127 0069 

 

 

FREDERIKSSUND GOLFKLUB 

Skovnæsvej 9 ● 3630  Jægerspris 
Telefon 4731 0877 ● Mail: fgk@fgkgolf.dk 
 
Sekretariatets åbningstider: 
 APRIL-JUNI JULI AUGUST- OKTOBER 
   SEPTEMBER MARTS 
 _________ __________ __________ __________ 

 MANDAG 8.30-15.30 09.00-14.00 08.30-15.30 10.00-14.00 

 TIRSDAG 8.30-17.30 09.00-14.00 08.30-17.30 10.00-14.00 

 ONSDAG 8.30-15.30 09.00-14.00 08.30-15.30 10.00-14.00 

 TORSDAG 8.30-15.30 09.00-14.00 08.30-15.30 10.00-14.00 

 FREDAG 8.30-13.30 09.00-13.30 08.30-13.30 10.00-13.30 

 LØRDAG Lukket Lukket Lukket Lukket 

 SØNDAG Lukket Lukket Lukket Lukket 
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Bestyrelsen 

Hole in One 2018 

Indkaldelse til generalforsamling 

Årsberetning fra Formanden 

Nyt fra Sekretariatet 

Årsberetning fra udvalgene 
  ● Baneudvalget 
  ● Begynderudvalget 
  ● Bygningsudvalget 
  ● Damedagen 
  ● Frivilligudvalget 
  ● Regeludvalget 
  ● Handicapudvalget 
  ● Herredagen 
  ● Hverveudvalget 
  ● Juniorudvalget 
  ● Kommunikationsudvalget 
  ● Regionsgolf 
  ● Sponsorudvalget 
  ● Sportsudvalget 
  ● Turneringsudvalget 
  ● Proshop & Trænere 

Årsregnskab 2018 
  ● Noter til årsregnskabet 
  ● Driftsregnskab 
  ● Balance 
  ● Pengestrømsanalyse 
  ● Budget 2018 

Forslag til Generalforsamlingen 

Forslag til priser 2019 

Husk:  

Det er tilladt at bruge sin 

pitchfork, både til egne og 

andres nedslagsmærker 
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HOLE IN ONE 2018 HOLE IN ONE 2018 
Christian Hammerkvist 

Hul 8 

14. April 2018 

 

 

 

Frederik Ølund 

Hul 5 

4. Juni 2018 

 

 

 

Jack Johansen 

Hul 8 

12. Juni 2018 

 

 

 

Per Madsen 

Hul 15 

10. Oktober 2018 

 

 

 

Henrik Bo Christiansen 

Hul 18 

28. Oktober 2018 
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// BESTYRELSENS ÅRSBERETNING 

 

Frederikssund Golfklub 

Generalforsamling 2019 

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling 

Tirsdag den 12. marts 2019, kl. 19.00 i Restaurant Egelunden 

Tilmelding på Golfbox (turnering) eller til sekretariatet 

Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år, herunder beretning fra diverse udvalg. 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år 

5. Fastlæggelse af medlemskontingent samt kurs på andel 

6. Forslag fra bestyrelsen 

7. Forslag fra medlemmer 

8. Valg af næstformand 

      På valg er: 

         Peter Basse, der ikke ønsker genvalg 

9. Valg af kasserer 

       På valg er: 

         Peter Kirketerp, der erklærer sig villig til genvalg 

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

      På valg er: 

         Leif Schunk, der ønsker at udtræde af bestyrelsen 

         Peter Basse, der erklærer sig villig til valg på Leif Schuncks post 

         Inger Margrethe Stubbergaard, der erklærer sig villig til genvalg 

  Valg af suppleanter          

11. Valg af revisor 

12. Eventuelt 

I henhold til vedtægternes 13 skal det reviderede regnskab og budget publiceres senest 10 dage før gene-

ralforsamlingen. Dette er sket på klubbens hjemmeside og ved udsendelse af nyhedsbrev til alle medlem-

mer med korrekt registreret email adresse. 

Det komplette regnskab indeholdende driftsregnskab, status, noter, revisorerklæringer samt revisionspro-

tekollater er fremlagt til gennemsyn i klubbens sekretariat. 

 

GENERALFORSAMLING 2019 
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// ÅRSBERETNING, FORMANDEN 

”Same procedure as last year”, FGK´er? Nogen vil sige, 
at der skal fornyelse til, mens andre mener, at man 
ikke skal lave om på noget, der fungerer tilfredsstillen-
de. Det har vi i bestyrelsen i vores inhabilitet      vurde-
ret, det har gjort, i hvert fald målt på det økonomiske 
resultat (mere nedenfor), så igen i 2018 har vi holdt de 
sædvanlige 11 bestyrelses- og 11 økonomiudvalgs-
møder, ligesom der er afholdt et hav af møder i vores 
mange hårdtarbejdende udvalg. Vi plejer at nævne 
netop disse 2 møder, fordi her behandles forhold for 
klubben på generelt niveau. Langt de fleste ”møder” 
foregår jo i dag i en dynamisk verden pr. mail, tlf. mm. 

Bestyrelsesreferaterne kan læses på hjemmesiden 
”Information/referater/bestyrelse”, mens referater fra 
udvalgene findes på ”Organisation/udvalg/referater”, 
hvor jeg endnu engang vil appellere til, at alle udvalgs-
formænd sikrer, at der udfærdiges referat, så medlem-
merne kan følge lidt med i aktiviteterne. Der skal lyde 
en rungende tak til alle udvalgsmedlemmerne og frivil-
lige i øvrigt for et enormt stykke arbejde, der sikrer, at 
vi overhovedet har et produkt at tilbyde. De mange, 
der er organiseret i Frivillighedsudvalget under 
”jernkvinderne”, Birgit Helt og Inger Margrethe Stub-
bergaard, knokler i alle mulige og umulige sammen-
hænge, så man tror det er løgn. Det er uvurderligt for 
FGK. Tusinde tak. 

Udvalgenes bidrag til Årsmagasinet følger på de efter-
følgende sider. 

Sidste års generalforsamling blev afholdt den 13. 
marts og igen kompetent ledet af advokat Jørgen Lan-
ge som dirigent; mange tak, Jørgen. Forandringerne i 
bestyrelsen var, at Henrik Helt efter ”kun” et par deka-
der valgte at træde tilbage fra denne post, og Jørren 
Kjær i stedet blev bestyrelsesmedlem. Christian Brang-
strup, Niels Erlandsen og Klaus Augustinus blev supple-
anter, mens Christian Hammerkvist stoppede som sup-
pleant. Tak til Christian for en engageret indsats, og en 
ubeskrivelig stor tak til Henrik (mere nedenfor). Vi er 
en stor bestyrelse inkl. suppleanter, for det har vist sig, 
at det dels er smart, når der skal laves noget, og dels 
godt når vi debatterer på bestyrelsesmøderne, for vi er 
repræsenteret i rigtig mange udvalg og aktiviteter i 
klubben. Det giver en mere nuanceret drøftelse base-
ret på facts samt holdninger ude i klubben. 

Traditionen tro vil vi også i år afholde et møde i ugen 
efter generalforsamlingen for alle udvalgsformænd og 
andre nøglepersoner som eksempelvis Carina samt 
formænd for Klubberne i Klubben (KiK) for at præsen-
tere os og vores områder for hinanden. Formålet er at 
sikre, at vi alle har ansigt på og indsigt i hinandens om-
råder, så vi kan videreformidle dette til nye og eksiste-
rende medlemmer. Også en stor tak til KiK´erne for 
deres utrættelige og utrolig vigtige arbejde for FGK. I 

år bliver mødet torsdag d. 21. marts kl. 18 i restauran-
ten. 

Klimaforandringerne er over os, om vi vil det eller ej. 
Det fik vi at mærke i 2018, hvor vi først kunne åbne 
banen medio april, og efterfølgende oplevede vi den 
tørreste sommer nogensinde i Danmark, så det har 
været et meget udfordrende år for vores bane og 
greenkeepere.  

Den sene start gjorde, at vi medlemmer var totalt klar i 
startklodserne med deraf følgende over 100 deltagere 
i Åbningsturneringen. Apropos tørke, så har Frivillig-

hedsudvalget bl.a. stået for manuelt at vande de man-
ge nye træer, som ellers ville være bukket under. Fan-
tastisk og uvurderlig indsats, som vil komme til at præ-
ge og pryde vor bane i fremtiden. 

På sidste års generalforsamling udnævnte vi vores 2. 
æresmedlem i form af afgående bestyrelsesmedlem, 

Henrik Helt, og intet var me-
re fortjent, for Helten har 
om nogen voldknoklet i en 
halv menneskealder for vo-
res klub i alle mulige sam-
menhænge, hvor de mest 
synlige har været de byg-
ningsmæssige. I den katego-
ri kom der et nyt værk fra 
Heltens hånd i 2018, idet 
der blev om- og tilbygget et 
simulatorrum, så vi har kun-
net hjemtage vore simulato-
rer, som nu bruges meget 

aktivt i klubben. Opgaven var dog lige voldsom nok, 
idet den startede som en ombygning, men endte som 
en om- og tilbygning, men sådan er det ofte, når Hel-
ten først kommer i gang med hammer og søm. Under 
vejs måtte der lidt støtte til, og som så ofte før i for-
skellige sammenhænge, så var bl.a. Preben ”mini-
graver” Pedersen på pletten. Tak til jer; I er fantasti-
ske. Og tusind tak til Sillebroen for at huse vores simu-
latorer gennem en årrække. 
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// ÅRSBERETNING, FORMANDEN 

Det har været en speciel ”rejse” med vores simulato-
rer, for de har krævet utrolig meget arbejde. De blev 
købt og installeret under stor ståhej for 6 år siden i 
Sillebroen overfor Apoteket, hvorefter vi har måttet 
flytte dem en gang i Sillebroen, som var et kæmpe ar-
bejde.  

Nu er de så flyttet til klubben, og samtidig har vi betalt 
sidste afdrag på dem, så nu er de vores. De har ikke 
givet overskud, men har sådan nogenlunde løbet 
rundt, men hvis vi fratrækker det løbende kæmpe ar-
bejde med dem, som mange frivillige har ydet, og især 
Jørgen har arbejdet uhyrligt med disse, så har det væ-
ret….. Det regnestykke dropper vi og glæder os over, 
at vi nu ejer dem, og de stadig eksisterer i bedste vel-
gående, så indtjeningen fra 1. januar går direkte i klub-
bens kasse, og det bliver et rigtig fornuftigt regnestyk-
ke fra nu af. Tak, Jørgen, for uden din kæmpe indsats 
og tekniske (it) snilde, så havde det ikke været en god 
”case”. Oven i alt dette skal vi jo lægge hele ekspone-
ringen via Sillebroen, og tusind tak for det, kære Sille-
bro, samt vore medlemmers brug og glæde over dem. 

Nogle af de flittigste bruge-
re af vore simulatorer er 
juniorerne, som er i fuld 
gang hver søndag, og netop 
vore juniorer er en solstrå-
lehistorie, da det er vores 
mest blomstrende med-
lemskategori målt på udvik-
ling, men måske også for så 
vidt angår aktiviteter. Det 
er bare så herligt at følge, 
ligesom det er en fornøjel-

se at se jer deltage i turneringer, og i det hele taget se 
jeres ”integration” i klubben, undtagen når man får ” 
bøllebank” i parturneringen         

En kæmpe tak til udvalget med Mette Meltinis i spid-
sen, men også til de mange opbakkende forældre og 
bedsteforældre. 

Jeg plejer i de fleste sammenhænge at nævne økono-
mien som noget af det første, fordi det fylder så utro-
lig meget i vores arbejde. Jeg oplever, at alle FGK´ere 
er gennemsyret af økonomisk bevidsthed, fordi vi har 
vores klubhuslån, som ultimo 2019 skal indfries i sin 
helhed. Aktuelt skylder vi ca. kr. 2,4 mio. mens vi har 
likviditet på knapt kr. 0,2 mio. så vi er i bestyrelsen i 
proces i forhold til, hvordan vi skal finansiere os.  

Skal vi anvende vores kassekredit og på den måde ud-
nytte vores likviditet, som svinger over kr. 1 mio. hen-
over et kvartal (lige før og efter kontingentindbetalin-
ger m.m.), eller skal vi refinansiere vores restgæld hel 
eller delvis, som vi har et tilbud liggende på? ”That´s 
the question”, og vi kan i den sammenhæng glæde os 
over endnu et tilfredsstillende økonomisk resultat. Det 
skyldes i den grad et sublimt samarbejde på tværs i 
klubben mellem de ansatte og de utrolig mange frivilli-
ge indsatser samt Jørgen til at binde det hele sammen, 
samt ikke mindst vores alle sammens fuldstændig fan-
tastiske ”underdirektør”, hr. Karl Aage Jensen, bedre 
kendt som Kalle, manden der overvejer at flytte sin 
postadresse til Skovnæsvej 9 J  

Blandt de mange frivillige indsatser er der dannet nog-
le ”subkulturer” i form af bl.a. et hårdtarbejdende 
bunkerhold, et tromlehold, og efterhånden er der så 
mange mere eller mindre (u)organiserede indsatser, at 
man tit bliver overrasket, når man kommer forbi og 
ser en knokle med et eller andet. Preben kører snart 
mere i minigraveren end i sin bil. Boldopsamlingerne 
med Robert og Basse i spidsen. Så er der indsatsen 
med at samle grene op på banen efter en storm, og 
den indsats gentages så efter nogle få dage, fordi der 
lige kom endnu en storm. Så kom lige og tal om utak-
nemmelige opgaver engang i mellem, som vi ikke en-
gang bemærker, fordi vi spiller golf og ikke tænker vi-
dere over, hvorfor der ikke lige ligger grene udover det 
hele. Det er fantastisk. Utrolig mange af de flotte ihær-
dige indsatser ser vi ikke. De på mange måder 
”usynlige” indsatser er guld værd og er stærkt medvir-
kende til, at vi ultimo året har nogle valgmuligheder, 
når vi skal indfri vores ejendomslån, hvilket virkede 
helt uoverskueligt for et par år siden. Vi kan ikke takke 
nok for alt det flotte arbejde, og jeg skal beklage over-
for alle dem, der ikke er nævnt. 

Desværre måtte vores elite tage endnu en tur ned, så 
det i år bliver 3. division, og i betragtning af at vi vandt 
danmarksmesterskabet i 2013, så er det lidt af en ned-
tur. Vi har heldigvis holdet intakt for sæsonen 2019, så 
vi håber vores nye kaptajn, Thomas Lundquist (Lunde), 
sammen med vores spillende holdleder, Jakob Skov-
gaard, samt træner, Carina Vagner, går en god sæson i 
møde. I gør et rigtig flot stykke arbejde, og vi glæder 
os til at se jer ”brænde baner af” i 2019. 
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// ÅRSBERETNING, FORMANDEN 

KIK´erne (Klubberne I Klubben) har på sædvanlig vis 
kørt på den helt store klinge i 2018, og det skal I bare 
have en kæmpe tak for. Det er uvurderligt for FGK. Der 
sker en del på ledelsesniveau i næsten alle KIK`erne, 
idet herredagens formand, Mogens Davidsen, desvær-
re for os, flytter til Jylland, og han har valgt at tage Ma-
rianne med       . En stor tak for indsatsen skal lyde til 
Mogens og Marianne. Damedagens formandskab er 
overtaget af Mie Skovgaard i stedet for Jeanne Neu-
mann, som skal have en stor tak for sin indsats. Dorthe 
og Ebbe tager desværre en pause fra parturneringen. I 
skal have en kæmpe tak for jeres store indsats gennem 
mange år på dette område. Ledelse af Parturneringen 
er i 2019 overtaget af Rikke Tøgersen, som vil forsøge 
at ”fylde de store sko ud”. 

For 3. gang fik vi holdt Dansk Revisions og Bestyrelsens 
Forkælelsesturnering, som blev afsluttet med noget så 
vegansk som helstegt pattegris hos Frank i anledning 
af, at det tillige var Sankt Hans Aften. En rigtig hyggelig 
dag med ca. 90 glade deltagere incl. bestyrelsen, og 
efterfølgende var vi knap 100 til spisning. Et af de 
golfhuller, der gav flest panderynker på dagen, var hul 
16, hvor der var placeret et spisebord med 4 stole over 
hullet….. En herlig dag med mange sjove udfordringer, 
grillpølser, forplejning, fantastisk vejr og super humør. 
I er værd at forkæle. 

Der skete en del ændringer i Turneringsudvalget op til 
sæsonstart, idet bl.a. Ib Skovgaard valgte en mere rolig 
men måske ligeså krævende FGK-tjans, idet Ib forlod 
formandsposten og i stedet valgte at være ansvarlig 
for de rigtig mange borde og bænke-pladser på banen. 
De har bare stået snor lige hele året – utrolig flot, tak. 
Udvalget med Lars Gredsted i spidsen har dog kæmpet 
bravt og fik afholdt en hel del turneringer, hvoraf nog-
le var nytænkninger. Super flot arbejde. 

Sillebro Cup, vores traditionsrige hovedsponsorturne-
ring, blev et kæmpe tilløbsstykke med rekorddeltagel-
se (72) i 2018. Traditionen tro var der en elitespiller 
ved hvert par 3 hul, men som noget nyt havde Peu-
geot udloddet en 208´er i tilfælde af ”Hole in One” på 
hul 18. Det gav en ikke ubetydelig ”hype”, hvor vi bl.a. 
måtte have en vagt til at kontrollere alle slag. En kæm-
pe tak til Sillebroen for et rigtig godt samarbejde gen-
nem en del år efterhånden. Peugeot har allerede til-
budt samme model i 2019, så det bliver herligt, lige-
som det herlige samarbejde med Sillebroen fortsætter. 
Tusind tak. 

Hverve- og Begynderudvalget, som er nogle af vore 
livsnerver, har igen i år kæmpet en heroisk kamp for at 
fastholde vores medlemsantal, og på trods af rigtig 
mange nye så var udviklingen desværre negativ i 2018. 
Jeg tør slet ikke tænke på, hvis der ikke var arbejdet så 
hårdt i de 2 udvalg. Tusinde tak for det. Vi håber, I er 
klar igen i ´19, please….. 

Vi har i 2018 haft en nettoafgang på 63, så vi pr. 1 ja-
nuar er 889 FGK´er 

Golfens Dag i 2019 er søndag d. 28. april, hvor vi gerne 
skal have mobiliseret en masse kræfter, så sæt gerne 
et kryds. 

I 2017 fik vi efter mange års tilløb endelig startet et 
erhvervsnetværk op, som giver et overskud til klub-
ben.  

Udover at tjene lidt på aktiviteten så er formålet også 
at eksponere FGK og få nogle nye medlemmer. Knap 
30 virksomheder er vi i 2018 nået op på, og vores fore-
løbige mål er at komme op på 50, så vi har et solidt 
netværk. Der er repræsentanter fra store virksomhe-
der samt helt ned til enkeltmandsvirksomheder. Vi 
holder 10 møder om året, som foregår en fredag om 
måneden kl. 06.45-08.30, dog ikke juli og dec. Det ko-
ster kun kr. 5.000 p.a. og der er virkelig god dynamik 
og indhold i møderne. Du må meget gerne slå et slag 
for netværket i din omgangskreds. For nærmere infor-
mation kan man ringe til Jørgen på 3059 9500 eller mig 
på 2811 4449. 

Vores sponsorudvalg har 
fået ny formand i form af 
John Christiansen, da vi har 
degraderet mig til menigt 
medlem. Det er helt afgø-
rende, at vi fortsat har spon-
sorindtægter, så hvis du på 
din vej støder ind i et emne, 
kan de ringe på ovennævnte 
tlf.nr. og du kan på vores 
hjemmeside finde det helt 
opdaterede, lækre sponsor-
katalog under 
”Organisation/Sponsorer/

Bliv-sponsor. Der er virkelig stor værdi i det for spon-
sor. Du kan også se vore eksisterende sponsorer på 
siden. Tusinde tak til jer. Husk at bruge vores sponso-
rer, for uden dem….. 
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// ÅRSBERETNING, FORMANDEN 

Vores regeludvalg har også gennemgået en forandring, 
idet Anders Kjeldsen efter mange år som formand har 
valgt at stoppe. En stor tak skal lyde til Anders for en 
meget stor og vidende indsats.  

Heldigvis har vi en afløser i form af 
Jesper Parkhøi, som har været i 
gang i nogle måneder med med-
lemsmøder vedrørende de mange 
nye regelændringer, der er trådt i 
kraft 1. januar.  

Vi søger en kollega/udvalgsmedlem 
til Jesper. 

 

Vi er meget kede af, at Jytte Rudolph og Hans Jørgen 
Bennedsen er flyttet fra Sjælland. Der skal lyde en 
utrolig stor tak til dem for deres kæmpe indsats i klub-
ben med at hjælpe i sekretariatet, passe vores IT samt 
hver deres formandskab i hhv. Hverve- og Kommuni-
kationsudvalget. God vind til jer og endnu engang til-
lykke med hinanden….. 

I skrivende stund betyder det, at vi stadig mangler for-
mænd til de 2 udvalg, idet Jørren Kjær kun er konstitu-
eret Hverveudvalgsformand, og vi mangler også en til 
at passe sekretariatet en dag om ugen sammen med 
Jørgen og Kalle, ligesom vi skal bruge en ny bogholder, 
idet vores kasserer, Kirketerp, er slidt op efter kun et 
år på posten som daglig bogholder       . En kæmpe tak 

til Peter for en fantastisk indsats, også på dette områ-
de. 
Der skal også lyde en stor tak til vore medarbejdere for 
en fokuseret, kompetent og fleksibel indsats, ligesom  

vi er utrolig glade for samarbejdet med Dansk Golf 
Akademi ved Peter Thomsen, som i hverdagen er per-
sonificeret ved vores alle sammens Carina, som vi glæ-
der os ubeskriveligt til at møde igen her til foråret, for 
når vi møder Carina, så er det tid til at komme ud af 
vinterdepressionen      . 

Til slut vil vi gerne takke Stiftelsen, vores udlejer, for et 
rigtig godt samarbejde samt endnu engang takke vore 
sponsorer og frivillige for den uvurderlige opbakning 
og indsats til VORES FGK – TUSINDE TAK! Vi glæder os 
til 2019 i samme gode ånd. 

 

 

Michael Tøgersen 
Formand 
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// NYT FRA SEKRETARIATET 

Inden længe står en ny golfsæson klar, og igen er det 
tid til at få luft under de små bolde, men inden vi gør 
det, så lad os tage et kig tilbage på 2018. 

2018  som på mange måder blev et anderledes golfår 
end vi har været vant til, med rigtig mange sommerda-
ge, masser af sol og absolut ingen nedbør i over 3 må-
neder 

Dette kunne ses på vores ellers så flotte fairways, hvor  
kun ukrudt, der i forhold til græs har lange rødder, kan 
hente vand langt nede i jorden, voksede sig stort og 
grønt, hvilket gav store udfordringer for vores dygtige 
greenkeepere. 

I sådan en sæson er det, at man godt kunne ønske sig 
muligheden for at kunne vande fairways, men be-
grænsninger i vandmængde og specielt prisen på 
vand, gør desværre dette umuligt. 

2017 derimod, var præget af masser af nedbør hele 
sommeren, så lad os nu håbe på et 2019, hvor solen 
skinner om dagen og godt med regn om natten, så der 
er gode vækstbetingelser til græsset. 

Uanset hvad, så nyd  golfsæsonen og spil godt. 

 

Medlemstal 
Som det kan ses af tabellen nedenfor, så har vi over de 
sidste 9 år mistet ca. 21% af vores medlemsskare, kun 
aldersgruppen fra 19-24 år et steget, og med hele 
28%. 

Tendensen er vi, i Frederikssund Golfklub, desværre 
ikke ene om. Mange klubber kæmper med faldende 
medlemstal, men det hjælper jo ikke os. Den eneste 
måde vi kan ændre på medlemstallet er, at stå sam-
men og hjælpe hinanden med at fortælle vores fami-
lie, venner, bekendte og arbejdskolleger, hvor dejlig en 
bane vi har. 

I 5 år har vi holdt kontingentet i bero, selv om omkost-
ningerne (pristallet) i samme periode er steget med 
8,6%, men for at holde kontingentet på et fornuftigt 
niveau, er det nødvendigt med flere medlemmer.  

Så tænk over hvem i din omgangskreds der kunne ha-
ve lyst til at prøve kræfter med verdens bedste sport, 
og inviter dem med over i klubben på en af vores 
åbent hus eller introduktionsaftner (se mere på hjem-
mesiden under fanen ”bliv medlem”. 
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// ÅRSBERETNING, SEKRETARIATET 

 

 



FGK ÅRSMAGASIN 2019 - SIDE 13 

 
// ÅRSBERETNING, BANEUDVALGET 

Sæsonstart 

Forud for sæson 2018, havde greenkeeperne foretaget 
en grundig gennemgang og reparation mm. af van-
dingsanlægget på vores greens. Jeg fik mange kom-
mentarer angående dette, da det jo nærmest havde 
regnet hver dag siden starten af juni 2017.  

Dette viste sig senere at være en rigtigt god idé, da 
sommeren ´18 var meget tør og varm. Der var en, der 
sagde det på følgende måde: i 2017 havde vi 15 dage 
uden regn fra juni og resten af sæsonen, i 2018 havde 
vi ikke en dråbe regn i mere end 15 uger fra maj til et 
godt stykke ind i august. Vi har som tidligere nævnt 
fået mange roser for vores greens i denne sæson, 
mange spillere udefra har besøgt FGK flere gange 
grundet dette.  

Vores fairways blev dog hurtigt meget tørre og hårde. 
Vi har fået eftersået fairways her i efteråret af et eks-
ternt firma. Jeg håber at vores fairways bliver rigtig 
gode i denne sæson, (håber at jeg rammer mange af 
dem i år      ). 

Banen blev åbnet til sommergreens, men der kom des-
værre lidt frost op imod sæsonstarten, som derfor blev 
lidt forsinket. Banen stod igen i år meget fint fra sæ-
sonstart. 

Drivingrange 

I 2018 er der sket lidt tiltag på rangen. Klaus Augusti-
nus har sat en række pæle op i venstre side af rangen 
med 10 meters mellemrum, for at have flere præcise 
mål at sigte efter, og gøre det sjovere at pitche/chippe 
på rangen. Tak for indsatsen Klaus.  
I efteråret er der også sat lys op på rangen, så det er 
nu muligt at slå bolde om aftenen/natten.  

Frivillige 

Endnu en sæson hvor vi har fået masser af hjælp fra 
”Stubbbergård´s” frivillighedsudvalg til mange forskel-

lige opgaver på og omkring banen. Tak for at I stiller 
jer til rådighed med en utrættelig energi.  

 

Også en stor tak til Poul Laulund’s bunkerhold. Det er 
stort arbejde at vedligeholde klubbens ca. 70 bunkers. 
Vandingsholdet har ydet en kæmpe indsats med at 
vande alle de nye træer der blev plantet 2017, langt de 
fleste har ”overlevet” den tørre sommer mm. 

Golfbanen set over året 

I lighed med sidste stod banen fint fra sæsonstart og 
et godt stykke ind i juni, men den meget tørre sommer 
satte efterhånden sine spor. Fairways blev meget 
”svedne” og nogle steder var der stort set intet græs. 
Dette var et problem for alle golfklubber.  

Der var dog enkelte af klubbens medlemmer, der men-
te, at det var fantastisk. De havde aldrig før slået så 
langt og fik god hjælp af de tørre og hårde fairways. 

I midten af august kom der endelig noget regn, og spe-
cielt roughen blev hurtig tæt og sej, og det blev svære-
re at finde sine bolde, nu havde man jo vænnet sig til 
at kunne finde sin bold hele tiden. 
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På Greens blev der taget propper og top-
dresset i september, det tog noget tid 
inden greens var optimale igen. Vi arbej-
der på en anden løsning i år, hvor vi først 
tager propper op i oktober. Det er dog 
nødvendigt at topdresse hen over sæso-
nen for at bevare gode greens. 

Inden sæsonstarten vil greenkeeperne 
også gennemgå vandingsanlæggene på 
teestederne, da de ikke fungerede opti-
malt i 2018. 

Jeg må sige at min første periode som 
baneudvalgsformand har været som dag 
og nat, 2017 var den vådeste sæson i 
mange år og 2018 den tørreste. 

Status i baneudvalget 

Baneudvalget er i skrivende stund ved at 
kigge på forbedringer/ændringer af ba-
nen, vi vil jo gerne have en spændende, 
udfordrende, ikke kedelig bane. 

Når udvalget er færdig med at kigge på 
mulige ændringer, vil anbefalingerne 
blive forelagt bestyrelsen, derefter vil vi 
afholde et medlemsmøde for at informe-
re/diskutere dette med medlemmerne.  

Det bliver , grundet økonomi, ikke de 
helt store ændringer, men lidt skal der 
ske for at banen fortsat  er interessant at 
spille. 

En stor tak til udvalget og ikke mindst 
vore greenkeepere for en fin indsats i 
2018, håber 2019 bliver en rigtig god 
sæson. 
 

Peter Basse  
Baneudvalget. 

 

// ÅRSBERETNING, BANEUDVALGET 
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// ÅRSBERETNING FRA BEGYNDERUDVALGET 

I begynderudvalget ser vi med tilfredshed tilbage på 
året der er gået. Dels var vi – ligesom alle andre – til-
smilet af et fantastisk sommervejr der gjorde, at vi 
kunne gennemføre alle vores aktiviteter uden aflysnin-
ger. Og dels er vi lykkedes med at gennemføre golfud-
dannelsen for ca. 50 nye begyndere. 
 
Eneste ting vi kunne ønske os bedre er tilgangen af nye 
spillere. Vi har kapacitet til at uddanne mange flere, 
men spørgsmålet er hvordan vi kan lykkes med det? I 
2018 gennemførte hverveudvalget 4 ”åbent hus” da-
ge, hvor vi fra begynderudvalget og andre frivillige del-
tog som værter og guider. Det har vist sig, at koncep-
tet for gennemførelsen af disse dage fungerer. Ved 
hvert arrangement fik vi ca. 10 nye begyndere, så selv 
om det er et stort arbejde at arrangere, kan det be-
stemt betale sig. 
 
I 2019 vil vi igen deltage i ”Golfens 
dag” den 28. april, og de arrange-
menter som planlægges derud-
over – infomøder, åbent hus m.m. 
I 2019 er der også indgået et sam-
arbejde med DGU om medlems-
hvervning, som vi venter os meget 
af. 
I løbet af en sæson får vi mange 
gode tilbagemeldinger, om de op-
levelser vores begyndere har un-
der uddannelsen. Det er guld værd 
for os, når vi evaluerer den for-
gangne sæson og ser frem mod 
planlægningen af den nye. Hvad er 
det vores begyndere sætter pris 
på, og på hvilke område kan vi 
forbedre uddannelsen? 
 
En af de ting som har været meget 
til debat, er begynderudvalgets 
krav om score til onsdagsklub og 
mandagsturneringer. Lad det være 
slået helt fast. Baggrunden for 
vores krav begrundes udelukken-
de i ønsket om, at vores nye golfe-
re også får en god oplevelse, når 
de første gang stifter bekendtskab 
med den store bane, og efterføl-
gende på egen hånd skal spille 18 
huller. Vi har ikke noget ønske om 
at holde nogen tilbage, men alene 
sikre at de nye spillere er i stand til 
at begå sig. I planlægningen af 
sæson 2019 vil vi som altid gen-
nemgå uddannelsen og vurdere de 
krav vi stiller. 

 
På trods af at sneen daler og det er frostvejr udenfor, 
er vi i fuld gang med forberedelserne til 2019. For in-
den vi ser os om skriver vi 1. april, og der starter vi ak-
tiviteterne op igen. Og husk mandagsturneringerne for 
alle klubbens medlemmer. De starter den 8. april. 
 
Afslutningsvis vil vi gerne sige tak for det altid gode 
samarbejde i FGK. Tak til vores dygtige trænere – ikke 
mindst for jeres fleksibilitet og altid gode humør. Og 
tak til medlemmerne af begynderudvalget – I gør en 
kæmpe indsats. Tu-
sind tak for det. 
Godt golfår 2019. 
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// ÅRSBERETNING, BYGNINGSUDVALGET 

En af årets første opgaver var montering af nye døre i 
banetoilettet ved hul 11. 

Det var bestemt ikke nogen let opgave, da siderne er 
udført af 60 mm flamingo med en tynd pladebeklæd-
ning på hver side. 

For at skrue dørene fast var det nødvendigt at fræse 
flamingoen ud og sætte en 45 mm x 90 mm planke ind 
i mellemrummet. 

Flamingo er ikke sådan at skære eller arbejde i, så jeg 
måtte selv fremstille et værktøj til at fræse mellem-
rummet ud med. Herefter kunne dørene monteres og 
den udvendige bræddebeklædning monteres igen. 

 
I årsberetningen for 2017 kom jeg lidt ind på at opføre 
en tilbygning til den store koldhal, hvor den ene golfsi-
mulator skulle stå, således at begge simulatorer kunne 
være og bruges i klubben. 

Jeg forventede, at det samlede projekt ville være klar i 
løbet af foråret. Sådan gik det imidlertid ikke, da det 
var et langt større arbejde end først antaget. 

Hertil kom så den meget lange varme og tørre som-
mer, som gjorde det næsten umuligt at arbejde, da 
temperaturen ved sydgavlen fra middag kom op over 
30 grader. 

Meget af arbejdet herunder de ca. 4 m lange væg- og 
tagplader var besværlige at montere alene, da bygnin-
gen er ret høj. 

Isolering og indvendig pladebeklædning kunne kun 
opsættes med hjælp af rullestillads og pladehejs, som 
kun lige kunne nå helt op til underside af tag. 

Til dette var der rigtig god hjælp fra Erik og Bo, som en 
dag kom forbi og tilbød hjælp - mange tak for det, og 
også firmaet Porsdal & Nielsen sendte 2 mand til 
hjælp, også en stor tak for det. 

Elementerne til simulatorerne er så lange at det var 
nødvendigt at lave en separat midlertidig indgang i 
gavlen ud mod P-pladsen for at få dem ind i lokalet. 

Til opvarmning af lokalerne var vi så heldige at firmaet 
”Gidex” gav en rigtig god pris på levering og opsætning 
af to luft til luft udedele og to indedele, så vi kan holde 
en inde temperatur på 17 - 20 gr., hvilket er rigeligt til 
SIM golf. 

Malermester Ditmar G. Thomsen udførte malerarbej-
det for egen regning og  

Jan Due opsatte tagrender og nedløb. 

 

 

 

På nordsiden af klubhuset er der en ret stor skråning 
med beplantning og ved opførelsen af klubhuset i 
2003 blev der opført en plantekasse i trykimprægneret 
træ, som bl.a. skulle hindre jord og belægning i at skri-
de ud i skråningen.   

Da man kunne se, at en udskridning var på vej be-
sluttede vi at fjerne plantekassen og støbe en sokkel 
med fundablokke og indstøbe stolper til et rækværk. 

Vejrforholdene lige p.t. gør, at vi ikke kan færdiggøre 
projektet nu. 

På driving rangen er der også sket lidt forbedringer, 
idet der nu er sat lys op i selve huset og på bygningen 
er der sat projektører op, så man også om vinteren 
kan se udslaget fra måtterne. 

Nogle af de eksisterende lamper på bygningerne er 
udskiftet, så det nu igen skulle være muligt at oriente-
re sig i aften- og nattemørket. 

Det Automatiske Indbrudslarm anlæg er udskiftet med 
et lidt mere betjeningsvenligt anlæg og til Simulator-
rummene er der opsat automatik så man blot holder 
en lille brik op for oplåsning af døren. 

 

Henrik Helt 

Bygningsudvalget   
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// ÅRSBERETNING, DAMEDAGEN 

Fællesskab og sammenhold – to stærke ord - som er 
kendetegnende for Damedagen i Frederikssund 
Golfklub.  Alle damer uanset handicap er velkomne til 
at deltage i turneringer og fællesspisning. Spil, hyg og 
bliv glad – det er dig, vi venter på. 

Aktiviteter i 2018 
Den 15. marts blev der afholdt Infomøde i klubhuset 
med flot fremmøde. Ved denne lejlighed præsentere-
de bestyrelsen bl.a. Damedagens nye tiltag – Åben 
Damedag. Ann fra Koala Reklamer fremviste pink po-
loshirts, der kunne købes til denne lejlighed, og besty-
relsen opfordrede alle damer i Frederikssund Golfklub 
til at støtte op om arrangementet og gøre dette til en 
festlig dag. En nyhed var også forhåndsbooking af ti-
der. Elisabeth Håkansson havde påtaget sig det store 
arbejde med at forhåndsbooke tider. Der har været 41 
deltagere tilmeldt denne ordning. Stor tak til Elisabeth 
for det store arbejde. Vi fik også en slagsang i 2018. 
Kort og klar og med en lille reminder om, at vi spiller 
for at have det sjovt, men også for at holde os i form. 

Åbningsturneringen den 12. april blev trods en strid 
blæst en dejlig start på sæsonen med et fornøjeligt 
gensyn med tidligere spillere og en velkomst til nye. 
Spilleformen var Texas Scramble, et godt socialt spil, 
der kræver samarbejde. ProShoppen v/Carina Vagner 
sponserede undervisning til det vindende hold – så 
flot.  

Maj Turneringen blev også afviklet i strid blæst, men 
spillerne udviste stor energi. Som noget nyt blev der 
spillet over 13 huller, og alle spillede de samme 13 
huller. Efter spillernes ønske har vi fastholdt dette ved 
efterfølgende arrangementer. Spilleformen var Best 
Ball parvis, og der var præmier til de 5 bedste par – 
super gaveregn.  Stor tak til Ib Skovgaard Sørensen for 
hjælp til indtastning i GolfBox.  

Så kom dagen – torsdag den 7. juni – Åben Damedag - 
en bragende succes. Det er ca. 20 år siden, arrange-
mentet sidst har været afholdt. Banen stod flot, 74 
deltagere havde meldt deres ankomst, og Frank havde 
morgenmad og lækker frokost parat. Vore tre hjælpe-
re, Ib Skovgaard Sørensen, Karl Aage (Kalle) Jensen og 
Lars Hornung, var klar. Joachim i sin pink polo var klar 
og lyste op på hul 15, hvor han dystede mod spillerne. 
Men – ikke at forglemme - vore sponsorer var i gave-
humør. Tusinde tak til alle jer, der gjorde denne dag så 
festlig og fornøjelig – uden jer var Åben Damedag ikke 
mulig. Vore to sponsorer fra egne rækker, Ann fra Koa-
la Reklame og Susanne Madsen, I er fantastiske – man-
ge, mange tak. Flot syn med alle de pink farvede polo-
er på banen.  Det lignede sommerfugle på et grønt 
tæppe.  

Juli Turneringen blev afviklet med 42 spillere i et fanta-
stisk vejr med stor spilleglæde. Spillet blev afviklet i et 

rask tempo – måske var det tanken om Franks lækre 
oksefilet og skønne salater, der satte tempoet. Præmi-
erne denne dag var sponsoreret af Koala Reklame A/S 
og Annemette Andersen, Aerobicgården, der havde 
sponseret gavekort til Kranio Sakral Terapi. 

August Turneringen blev afholdt på Skjoldenæsholm 
Old Course Golfbane. Flot, udfordrende og meget ku-
peret bane – en ren naturperle. Efter spillets afvikling 
bød restauranten på 3 stk. smørrebrød m.v. Frank – du 
kan godt bryste dig – dit smørrebrød er ren luksus ved 
siden af. Denne dag var der en særlig præmieuddeling 
– et ”Ta’ selv bord”, idet alle præmier var stillet frem, 
og 1. præmievinderen måtte vælge først og så fremde-
les.  De fleste af præmierne var sponsorater fra Åben 
Damedag. Det skal nævnes, at vores sædvanlige slag-
sang fik ekstra klang i Skjoldenæsholm. Lagde I mærke 
til det, piger? 

September Turneringen blev afviklet i 4-bolde som 
Greensome parvis. Regnen silede ned, og i stedet for 
pink farvede poloer var der mangefarvede paraplyer 
på banen. Alle præmier, 5 x 2 stk.,  var gavekort til 
ProShoppen på forskellige beløb.  

Den 20. september afholdtes generalforsamling. Det 
var en bevæget formand, der takkede af efter 7 års 
virke.  Formanden opfordrede forsamlingen til at hu-
ske at påskønne det arbejde, som ligger bag Dameda-
gens tiltag, når man ind imellem får alle de negative 
tanker om spil, spilleform, markør, mad osv. Forman-
den, der har valgt at bruge sin tid andetsteds, blev fej-
ret med gaver, blomster og takketale. Efter generalfor-
samlingen og efterfølgende konstituerende bestyrel-
sesmøde ser bestyrelsen således ud: 

Mie Skovgaard Sørensen, formand 
Rosa Hornung, næstformand og sekretær  
Inge Rasmussen, kasserer 
Inger Margrethe Stubbergaard og Annette Jørgensen, 
medlemmer 
Merete Palm, suppleant. 

Afslutningsturneringen den 27. september var som 
altid festlig. Vi spillede Greensome med variation par-
vis. Efter denne fantastiske sommer blev der uddelt 38 
birdiebolde og en eaglebold. Flot spillet Jette Gotfred-
sen. Du blev hædret in absentia. Der blev uddelt præ-
mier for dagens match samt præmier for den løbende 
turnering og præmier til vinderne af Drømmerunden. 
De indbetalte beløb til Drømmerunden går direkte 
tilbage til 1. - 2. og 3. præmievinderne af drømmerun-
den i hver af de 4 rækker. 
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// ÅRSBERETNING, DAMEDAGEN 

 
Damedagsmestre 2018  
A-rækken Rosa Hornung 
B-rækken Dorrit Østergaard 
C-rækken Tove Ulstrup 
D-rækken Ulla Egelund 

Stor tak til Wibeke Gøttrup, som mødte op til alle vore 
arrangementer. Det er dejligt at have dig med til vore 
fællesspisninger. Vi håber også at se dig i den nye sæ-
son. 

Sæson 2019  
Vi holder infomøde torsdag den 14. marts, kl. 19.00 i 
Golfklubbens Restaurant.  

Vi glæder os til at tage fat på en ny golfsæson sammen 
med alle jer ivrige, humørfyldte golfspillere. Vi gør det 
igen – holder Åben Damedag torsdag den 6. juni, men 
kun med jeres hjælp bliver det en succes.  

Vi vil fortsat spille månedsturneringer over 13 huller, 
men nu med start kl. 16. Kom og vær med – vær en del 
af det sociale fællesskab og sæt dit præg på Dameda-
gen – kun sammen bliver vi bedre.  

 

 
 

Meld dig ind i Damedagen på GolfBox.  

Velkommen til alle medlemmer, såvel tidligere som 
nye.   

 

Sæson 2019 banker på din dør. 

 

Damedagen 2018 
Rosa Hornung 
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2018 har været et fantastisk år, dog lidt anderledes 
end sædvanlig, da vinteren var lidt langstrakt, somme-
ren meget varm og dejlig lang. 

Som sædvanlig startede vi i februar med hovedrengø-
ring af restaurant og indgang. 8 friske unge pensioni-
ster mødte op iført gummihandsker og godt humør. 

Dagen startede med kaffe og Birgits lækre kage, der-
efter blev skrubbet, skuret og pudset, så alt skinnede - 
selv de gamle stole blev blanke. 

I frokostpausen nød vi Birgit hjemmelavede frokost, 
den blev indtaget med godt humør, og vi havde en 
superhyggelig dag - tak for den. 

Frivillighedsudvalget startede året med et oriente-
ringsmøde lørdag den 23. marts. 

14 af vores meget aktive frivillige var mødt til en kop 
kaffe og et stykke hjemmebagt. 

Flere af de frivillige bød ind på opgaver, som de gerne 
ville have ansvar for - 1000 tak for det. 

Opgaver vi ikke fik løst i 2018 

Renoveret stien fra 15 til 16. 

Udskifte gamle med nye træer og påfyldt sand, men så 
har vi til gengæld lavet en hel masse andre ting. 

Bunkerholdet eller altmuligt-holdet har igen i år været 

igennem alle bunkers fra A til Z.  

Ud over bunkers har de opstammet træer,  jævnet 
skrænter med jord, og sået græs ved dame og herre 
teested på hul 1, samt sørget for vedligeholdelse af 
skrænterne. 

Vi var så heldige, at få 2 friske unge pensionister til at 
påtage sig vedligeholdelse af Driving Range, Toilethu-
set og området bag Toilethuset. Det har bare fungeret, 
selv vinen har haft det godt. Den leverede mange dejli-
ge vindruer, så alle skulle holde pause ved hul 11,  for 
at nyde dem.   

Vandmændene og konerne har haft en travl sommer. 
Der er kørt mange 1000 liter vand ud. Det er bestemt 
jeres fortjeneste, at der kun er 4-5 træer som er gået 
ud. 

Også en kæmpe tak til enmandsholdet, som har vedli-
geholdt området under og omkring alle borde bænke, 
det er en fornøjelse at se. 

Igen i år kan vi takke de 2, som sørger for at der er bol-
de i maskinen, så man kan slå ud både lørdag og søn-
dag. 

Maleren har også været aktiv. Borde, bænke og den 
hvide bro er frisket op. 

Buggymanden har passet og plejet vores vogne, selv 
om de var lidt trætte af den varme sommer. 

Baneholdet har nedlagt Franks køkkenhave, buske er 
fjernet, bedene er blevet renset,  gravmaskinen har 
været i gang, der er blevet gravet, støbt, klippet, og 
savet. 

Specielholdet har knoklet helt utrolig. Bygget 2 nye 
simulatorrum med alt hvad dertil hører. Simulatorerne 
er flyttet og de kører super godt. 

Vi har i år haft nogle fantastiske flotte blomsterkrukker 
igennem hele den varme sommer. 

 

Projekter for 2019 
Udskifte træer  
Renoverer stien fra 15-16 

  

1000 tak til alle jer frivillige som har givet en hånd med 
i årets løb. Det har været en fornøjelse og super hyg-
gelig at være sammen om at holde vores bane pæn. 

Også tak til vore greenkeepere for et mega godt og 
hyggelig samarbejde. 

 
Inger Margrethe  
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// ÅRSBERETNING, REGELUDVALGET 

Regeludvalget har i årets løb igen haft et godt samar-
bejde med juniorudvalget. Teoretisk undervisning i 
kælderen og senere banegennemgang. Vi har endvide-
re deltaget som dommer, da Frederikssund Golfklub 
var arrangør af junior distriktsfinalen i efteråret. 
 
Der har været afholdt to regelaftener for Regionshol-
dene med fokus på reglerne omkring hulspil. 
 
Derudover har vi deltaget som dommer ved klubme-
sterskaberne i slagspil. 
 
I december har der været afholdt første informations-
aften om de nye golfregler, som træder i kraft 1. janu-
ar 2019. I januar og februar vil der være yderligere to 
informationsaftener. 
 
Det er allerede aftalt, at der igen i 2019 afholdes en 
regelaften for Regionsholdene med fokus på reglerne 
omkring hulspil. 
 

Endvidere håber vi, at samarbejdet med forskellige 
udvalg kan fortsætte i 2019.  
 
Det er allerede aftalt, at vi skal opdatere de regel-
spørgsmål, som begynderudvalget bruger til mandags-
matcherne. De skal selvfølgelig også afspejle de nye 
golfregler. 
 
Vi deltager som vanligt, som dommer ved klubmester-
skaberne i slagspil 2019. 
Anders Kjeldsen er stoppet som formand for Regelud-
valget. Stor tak til Anders for mange års arbejde i klub-
ben Regeludvalg.  
 
Jesper Parkhøi overtager posten som formand for ud-
valget.   
 
Vi søger derfor efter yderligere et medlem til udvalget. 
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// ÅRSBERETNING, HANDICAPUDVALGET 

2018 har ikke været præget af store opgaver i Handi-
capudvalget, for vores medlemmer har været gode til 
selv at indtaste deres scorekort. 

Som det kan ses af nedenstående billede, så er årsrevi-
sionen gennemført med kun få ændringer i de tildelte 
handicap. 

Desværre er der dog mange medlemmer, der har ind-
leveret for få scorekort i 2018. I forhold til årsrevisio-
nen, helt nøjagtig 282, hvilket betyder, at de fra 2019 
ikke længere har et EGA handicap, men har fået tildelt 
et Klubhandicap. 

Et Klubhandicap betyder, at du godt kan deltage i klub-
bens turneringer (Regionsgolf og Parturnering, undta-
get), men du kan ikke modtage præmier. 

Når du har indleveret 3 scorekort reguleres du auto-
matisk til et EGA handicap. 

Fra 2020 skal vi til at vænne os til et helt nyt handicap-
system, hvor alle runder SKAL indtastes i Golfbox, og 
DGU anbefaler, at du allerede fra 2019 begynder at 
aflevere alle scores fra dine runder, så systemet har 
noget at arbejde med fra 1.1.2020. 

Hvorfor nu det? 

WHS (World Handicap System) handicapsystemet er 
på nuværende tidspunkt ikke henover hele verden, 
faktisk anvendes der hele 6 forskellige systemer og det 
er de 6, der nu samles til ét system fra 2020. 

Det nye system ændrer markant på den måde, vi har 
været vant til, idet dit handicap nu beregnes, som et 
gennemsnit af de 8 bedste runder, af de sidste 20 spil-
lede runder. 

Derfor skal systemet bruge input fra alle spillede run-
der. 

Når der første gang skal beregnes et handicap ud fra 
det nye system, kigger systemet op til 5 år tilbage i 
tiden for at finde nok scores. 

Så kig på hvor mange scores du har liggende i Golfbox, 
og sørg for at indtaste alle runder allerede i 2019. 

 

 

 

Hvad er World Handicap System (WHS) 

 

WHS ændrer ikke grundlæggende på den måde, vi spiller golf på, 
men på visse centrale bagvedliggende funktioner i Handicapsyste-
met. 

Spillere udregner stadig et spillehandicap, spiller efter de gælden-
de Golfregler, nyder de samme spilformer og afleverer deres score 
umiddelbart efter runden. 

Helt grundlæggende skiftes fra et inkrementelt system (mindre 
justeringer op/ned fra et givent udgangspunkt) til et gennemsnits-
system, der udregner et løbende gennemsnit af de bedste scores. 

Aflever flere scores 
Et system, som er baseret på et løbende gennemsnit uden tidsbe-
grænsning, kræver flere scores for at resultere i et retvisende han-
dicap. DGU vil derfor aktivt arbejde for, at flere golfspillere får 
afleveret deres scores og dermed opnår et retvisende handicap.  

En enkelt score er tilstrækkeligt til at opnå et handicap. 

For at sikre lavest mulig indgangsbarriere kan en spiller opnå et 
WHS Handicap på baggrund af blot én 9 eller 18 hullers score. 

Maksimalt WHS Handicap 
Et WHS Handicap kan maksimalt være 54, men DGU forventer 
fortsat at anbefale en mulighed for handicaps over 54 til begynde-
re. 

Acceptable scores til handicapregulering 

Slagspil og stablefordscores fra turneringer og tællende private 
runder skal afleveres. Efter systemet er blevet implementeret, kan 
der evt åbnes op for yderligere spilleformer. 

Maksimal score pr. hul 
En score, som afleveres til handicapregulering, kan maksimalt være 
en Netto Dobbelt Bogey pr. hul . Man kan stadig godt strege et hul 
i stableford, og så indsætter systemet i stedet en Netto Dobbelt 
Bogey. 

Hvad er en Netto Dobbelt Bogey (NDB)? 
Det mindste antal slag som vil resultere i 0 stableford point, eller: 
”hullets par + antal tildelte slag + 2”. 

Courserating og slope 
Courserating er et udtryk for sværhedsgraden (forventet gennem-
snitligt antal slag for en scratch – handicap 0 spiller).   

Slope er et udtryk for den relative sværhedsgrad i forhold til en 
bogey-spiller (handicap 18), og tildeler således proportionelt flere 
slag til spillere med højere handicap, således de kan spille på sam-
me niveau som scratchspilleren. 

Courserating og slope gør det muligt at ”oversætte” et handicap-
index fra bane til bane og land til land. 
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// ÅRSBERETNING, HERREDAGEN 

Sæsonen har været  god med 115 medlemmer.  

I den individuelle turnering har i gennemsnit 73 spillet 
hver tirsdag. 

 

Til holdturneringerne har der i gennemsnit været 48 
deltagere. 

I udfordringsturneringen mod damerne deltog 13 på 
hvert hold – og damerne løb med sejren. 

Der blev for første gang spillet en venskabsmatch mod 
Helsinge på deres bane, som en del af deres normale 

løbende turnering – vi blev vel modtaget, og forventes 
at gøre gengæld i 2019. 

 
Ændring, som foreslås på Årsmødet 19. marts 2019: 

Tidsbestilling skal fremtidigt udføres af alle medlem-
mer selv – vi påregner at herredagsspillere får adgang 
til at foretage tidsbestillinger på tirsdage to dage før 
alle andre spillere. 

Marianne og jeg flytter i februar 2019 til Kolding – der 
er derfor ledige poster i bestyrelsen, og de, som har 
evnerne, bør bidrage! 

Med tak for mange gode sæsoner i klubben og i Herre-
dagen! 
 

 

Mogens Davidsen 

Herredagen/formand 
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// ÅRSBERETNING, HVERVEUDVALGET 

Til 2018 havde vi planlagt aktiviteter i form af Åbent 
Hus-dage og en Opfølgningsmiddag for nye medlem-
mer.  

Den 8. april - Golfens Forårsdag  
– et rent FGK arrangement 

Den 22. april – Golfens Dag  
– et arrangement i samarbejde med Dansk Golf Union 

Den 13. maj – Generationernes Dag  
– også i samarbejde med Dansk Golf Union – afholdt 
på Mors dag.  

Den 29. juli – Spil-Med-Dag  
– hvor vi i samarbejde med såvel Dansk Golf Union 
som Dansk Golf Akademi.  

Okt./Nov.  
– Opfølgningsmiddag for medlemmer indmeldt i 2018.  

Ved årets sidste Åbent Hus-arrangement kunne vi, i 
samarbejde med Dansk Golfakademi, tilbyde et week-
endkursus afholdt hos Frederikssund Golfklub, hvor 
medlemmet efter denne weekend og når en bagmær-
keprøve var afholdt/godkendt af FGKs begynderudvalg 
– kunne få sit bagmærke omgående.  

 
At have et weekendkursus med på programmet blev 
desværre ikke den succes, som vi havde håbet på.  
Men vi lærte af de snakke vi havde med gæsterne. Det 
var for kort tidshorisont – der var kun 1 uge til kursets 
afholdelse – til at, især børnefædre/-mødre, kunne få 
det indpasset i familieprogrammet.   
Hverveudvalget vil dog arbejde videre med mulighe-
den for weekendkurser – måske skal et sådant tilbydes 
ved sæsonstart, så de – f.eks. unge mennesker, som 
gerne vil i gang med spillet hurtigt, fordi de har kam-
merater der allerede har bagmærke  –  kan få dette 
ønske opfyldt.  

De seneste år har det vist sig, at konceptet, hvor en 
fadder følger en eller flere gæster (potentielle nye 
medlemmer) hele dagen i gennem ved Åbent Hus-
arrangementer, giver en god response i form af såvel 
indmeldelser som tilfredshed fra gæstens side ved, 
dagen igennem at kunne få svar på spørgsmål o.a. 
efterhånden som de opstår. For at finpudse konceptet 
blev der i hverveudvalget afholdt et møde, hvor vi hav-
de inviteret repræsentanter for Begynderudvalget og 
Juniorudvalget, som jo er de udvalg, der igen og igen 
stiller med faddere.  

Alle er også enige om, at det er en god ide med udde-
ling af mad & drikke i Heltens hus ved disse Åbent Hus-
arrangementer, hvorfor vi vil prøve i samarbejde med 
klubbens restaurant, at finde den helt rigtige løsning 
på denne bespisning. 

I Hverveudvalget manglede vi ”arbejdskraft”, da vi 
havde måttet sige farvel til et par medlemmer pga. 
sygdom og arbejdspres. Endnu har vi desværre ikke 
fået tilført nye medlemmer. Har du ikke lyst? 
 
I årets løb har såvel Michael Tøgersen som Jørgen 
Bundgaard på alle mulige og umulige måder opfordret 
medlemmer af FGK til at melde sig som faddere til vo-
re Åbent Hus-arrangementer, som er så vigtige for 
klubbens fortsatte tilgang af nye medlemmer.  
Som det tidligere, i referater fra Hverveudvalgsmøder, 
er informeret, så er den hvervning/information /
invitation, som kommer fra klubbens eksisterende 
medlemmer de bedste ambassadører vi kan få.  
Af de gæster, som indmeldte sig i FGK på et Åbent Hus
-arrangement i 2018, var 30% af de ny-indmeldte kom-
met, fordi de havde hørt om arrangementet fra venner 
og bekendte (altså eksisterende FGK medlemmer). De 
øvrige 60 % skulle der 6 andre medier/kanaler til for at 
hverve. Derfor er det vigtigt, at også DU melder dig 
som fadder ved klubbens fremtidige Åbent Hus-
arrangementer.  

Når kalenderen for årets arrangementer bliver offent-
liggjort, så ring til kontoret og fortæl hvilken/hvilke 
datoer vi må regne med dig.  Så gør vi alle, hvad vi kan 
for at klubben også har medlemmer/økonomi til at 
være netop den Frederikssund Golfklub, som vi alle 
sætter pris på hver dag.  

Den årlige Opfølgningsmiddag for nye medlemmer 
blev desværre ikke – af forskellige praktiske årsager –
afholdt i efteråret, men det er planen i stedet af prøve 
at finde plads til den i forårsprogrammet 2019.  

I skrivende stund er jeg jo ikke længere medlem af 
hverveudvalget, men jeg er sikker på, at også i fremti-
den vil engagementet i hverveudvalget være stort og 
det er altså super sjovt at være med.  

 

Jytte Rudolph 
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// ÅRSBERETNING JUNIORUDVALGET 

 
Når man skal skrive et indlæg til årsmagasinet i FGK, 
er det dejligt at tænke tilbage på de mange gode op-
levelser, man har haft gennem sæsonen 2018. Det, 
der driver værket, er simpelthen at være sammen 
med juniorerne. Det er altid en stor glæde. Det er 
sjovt, det er hyggeligt, og det er fantastisk at få lov til 
at følge deres udvikling, men det er også tidskræven-
de. Heldigvis er vi i juniorudvalget gode til at skiftes 
til at tage os af SommerCamp, Short Game, Nordba-
nen og Simulatoren, for der er nok at se til… 

Vi startede året med en aktivitet, der ikke kun gjaldt 
juniorerne. Vi lavede åben Short Game Challenge for 
hele klubben på Nordbanen, altså en test af det korte 
spil omkring green. Det var samtidig en konkurrence 
om deltagelse i DM i Short Game i Odense i maj, så 
det var en stor glæde at kunne sende 3 juniorer og 3 
seniorer afsted til en super oplevelse i forbindelse 
med Golf Sixes. Vi satser på at gentage denne Chal-
lenge sidst i april, og så håber vi på, at rigtig mange 
seniorspillere vil deltage. Vi kan friste med et bug-
nende præmiebord i Odense, så hold øje med info, 
når vi kommer lidt tættere på. 

Udvalget har også gennem 2018 stået for to faste 
aktiviteter, nemlig Short Game og Nordbaneturne-
ring. Ud over den ugentlige Short Game træning på 
indspil, afholder vi en månedlig konkurrence 
”Månedens Short Gamer”, hvor juniorerne er gen-
nem en test, kan vinde markeringsmærker og måske 
vinde vandrepokalen med hjem for den næste må-
ned. Det er en virkelig god aktivitet, og vores juniorer 
bliver super skarpe til det korte spil. Nordbaneturne-
ringen afholdes 5 gange fordelt over sæsonen, en 
aktivitet der er godt besøgt. De samlede vindere af 
Nordbaneturneringen blev først afsløret til vores sæ-
sonafslutning, hvor vi fik Nicklas Youden (Par-3) og 
Viktor E. Jensen (Intermediate) på tavlerne i junior-
rummet som årets vindere. 

En anden tilbagevendende aktivitet er Par-3 turnerin-
gen i samarbejde med Asserbo og Ree golfklubber, 
hvor vi har haft stor deltagelse og adskillige FGK juni-
orer på podiet. Dette er ikke kun en sommeraktivitet, 
da vi spiller 2 gange i hver klub fordelt over hele året. 
Vi har netop måttet aflyse vores del af vinterturnerin-
gen på grund af sne, men vi satser da på at gennem-
føre forhåbentlig i løbet af februar, hvis vejrguderne 
ellers er med os! 

Vi har efterhånden mange juniorer, der kommer ud 
at spille på andre baner. Der har været rigtig god del-
tagelse i Distriktsstævnerne fra FGK i løbet af året, og 
både Viktor E. Jensen og Ludvig Kirketerp har været 
på podiet at hente pokaler med hjem.  
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// ÅRSBERETNING JUNIORUDVALGET 

 Efterhånden som vores juniorer kommer længere ned i 
hcp, kan de komme med til JDT, Junior Distriktsturne-
ring, som er en lukket turnering fordelt på 4 afdelinger 
over sæsonen, så mon ikke Fie K. Bjerg Jensen, Oliver 
Thomas og Mathias Skriver får selskab i denne turne-
ring i 2019… 

En af de ting jeg ser tilbage på i 2018 med stor glæde, 
er vores SommerCamp. For andet år i træk havde vi 
hele 3 dages camp med overnatning i telte på indspil. 
Der var 10 deltagere, og dagene bød på masser af træ-
ning ved Carina og Joakim, hygge, natgolf, Short Game, 
filmaften i teltet, Nordbaneturnering, besøg af eliten 
og en bustur til Hornbæk, hvor der blev spillet både 
Par-3 eller 9 huller alt efter hcp. Det var en dejlig ople-

velse at være sammen med juniorerne, se deres glæde 
ved både golfspillet og samværet med hinanden, så 
det var nogle godt trætte udvalgsmedlemmer, der 
kunne takke af efter nogle trods alt hårde men fanta-
stiske dage.  

En rigtig positiv ting i 2018 var deltagelse af seks junio-
rer i klubmesterskabet. Hele tre piger og tre drenge 
stillede op og klarede sig igennem de 3 runder på to 
dage. Det er SÅ sejt. Fie K. Bjerg Jensen og Mathias 
Skriver løb med pokalerne, så det bliver meget spæn-
dende at se, hvem der skal være juniorklubmester 
2019. 

En anden meget positiv ting i sidste sæson var delta-
gelse af hele 6 juniorer i årets parmatch. Det er en stor 
glæde at se dem gå ud med forældre eller bedstefor-
ældre, og så kan man netop se, hvor værdifuldt det er 
at spille golf! Jeg håber, at der vil være lige så mange 
eller flere juniorer i parmatch anno 2019. 

EfterårsCampen er også en tilbagevendende begiven-
hed et par dage i uge 42, hvor det var Carina, der stod 
for super træning om formiddagen. Vi var heldige med 
vejret, og det var en rigtig dejlig oplevelse at være 
med. Der var kun juniorer med banetilladelse, så vi 
kunne spille Texas Scramble på 9 huller om eftermid-

dagen, og så er der virkelig noget ved at være i junior-
udvalget: Sjov, hygge, grin og masser af god golf fra de 
unge mennesker.  

Vi havde rigtig mange juniorer, der fik banetilladelse i 
2017, men også nogle stykker i 2018, og pludselig var 
det muligt at sende juniorer ud i holdturneringer. No-
get der ikke har været en del af juniorarbejdet i FGK i 
mange år. Vi havde hele 3 hold med i MiniTour, som 
afvikles i DGU Distrikt 4 regi, altså Nordsjælland og 
København: Et rent pigehold, et U13 og et U16 dren-
gehold. De spillede alle super godt, men jeg vil dog 
fremhæve vores U16 hold, der spillede uafgjort mod 
Hillerød på deres hjemmebane og endte på en 2. plads 
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 i puljen. Godt gået af Noah Thomas, Sebastian Ander-
son, Jacob Gamborg, Nikolai Moesgaard og Ludvig Kir-
keterp. Det tegner godt! I forbindelse med MiniTouren 
var vi så heldige, at vi fik lov til at afvikle den afslutten-
de finale i FGK den 7. oktober, hvor vi havde omkring 
60 juniorer på banen med efterfølgende frokost og 
præmieoverrækkelser i restauranten. En travl men 
super dag for udvalget. 

Med MiniTour betyder også, at der er mere at lave på 
forældresiden, da holdturneringer kræver voksne hold-
ledere til at koordinere, køre og hjælpe til. Det er stør-
re arbejde at få det hele til at hænge sammen, så vi er 
faktisk meget afhængige af, at forældrene byder ind. Vi 
er så heldige at have et velfungerende udvalg, men 
forældreopbakningen ud over udvalget er uundværlig.  

På udvalgssiden har vi netop sagt farvel til to af de 
fædre, som var med fra ”starten”, nemlig Brian Worm 
Jensen (Christian) og Bo Anderson (Freja og Sebastian). 
Vi trøster os med, at de stadig vil komme i klubben, da 
både Christian og Sebastian stadig er juniorer i FGK. Til 
gengæld har vi budt Søren E. Jensen (Viktor og Freder-
ikke) og Jesper Thomas (Noah og Oliver) velkommen i 
udvalget, så vi er heldigvis stadig på fuld styrke.  

Træningsmæssigt kører selvfølgelig for lidt lavt blus for 
tiden, men juniorerne er dog stadig i gang hver søn-
dag. Det er en stor glæde, at simulatorerne er flyttet 
”hjem”. Det betyder, at vi kan varme op på rangen og 
gå ind at spille bagefter eller, endnu bedre, kan gå 9 
huller, hvis vejret tillader det. Det er DET, der trækker. 

Lige nu ser jeg meget frem til den kommende sæson, 
hvor vi har fået ro på trænermæssigt, da Joakim er 
godt på vej med sin uddannelse, og Carina bare ER der. 
Vi arbejder p.t. på nye tiltag og planlægger en forhå-
bentlig super sæson i FGK for vores fantastiske junio-
rer.  

Venlig hilsen    
Mette Meltinis 
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// ÅRSBERETNING KOMMUNIKATIONSUDVALGET 

I Kommunikationsudvalget har vi den lidt specielle ud-
fordring, at vi tager os af FGKs hjemmeside, som er en 
primær kommunikationskanal for FGK.  

Herudover forsøger vi på bedste vis at koordinere den 
øvrige kommunikation, som hhv. sekretariat og div. 
udvalg primært står for.  

Noget af det som i 2018 har taget en god bid af vores 
arbejdskraft har været produktion og opsætning af div. 
bannere i forbindelse med Åbent Hus-
arrangementerne, som jo koordineres af Hverveud-
valgret.  

Såvel i forbindelse med de nævnte Åbent Hus-
arrangementer som andre aktiviteter i FGK har vi taget 
os af markedsføring af FGK på de sociale medier. Pri-
mært Facebook.  

I denne forbindelse har jeg en bøn til medlemmerne i 
FGK.  

Ud over at være medlem af Facebook-gruppen ”FGK 
medlemmer”, så vær også VEN med Frederikssund 
Golfklub.  

Årsagen hertil er, at hvis I er ven med Frederikssund 
Golfklub, så kan I dele de opslag, som FGK lægger op. 
Ud over, at vi lægger informationer om Åbent Hus-
arrangementer, lægger vi i årets løb også mange andre 
opslag op, som det vil være en fordel for klubben at I 
”deler” med jeres ”venner”.  

Ud over blot at lægge informationerne op på FGKs FB-
side booster vi også mange af opslagene. At booste et  

 

opslag vil sige, at vi betaler for, at FB sørger for, at 
vores opslag når en bestemt gruppe af FB-brugere, 
det kan være geografisk i forhold til FGK, men også 
mange andre kriterier kan lægges til grund for boost-
ning.  

De tidligere nævnte bannere blev i 2018 opstillet 
med en større geografisk udbredning end tidligere, 
hvilket viste sig at være en god ide.  

Det ved vi fra de spørgeskemaer, som gæster udfyl-
der ved Åbent Hus-arrangementerne.  

Alt i alt et travlt og spændende år i Kommunikations-
udvalget.  

 

Hans Jørgen Bennedsen  
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Golf er også en holdsport. 
 
I Frederikssund Golfklub spiller vore bedste hold i divi-
sionerne og kvalifikationsrækken. Vore øvrige hold 
spiller i region Øst. 
 

Regionsgolf 
Regionsgolf-Danmark er den største klubturnering for 
klubgolfere i Danmark. Regionsgolf Danmark startede 
helt tilbage i 1970’erne og spilles som en landsdæk-
kende holdturnering med mange landsdækkende fina-
ler. Mange ser på golf som en individuel sport, men det 
er så sandelig også et holdspil på forskellige niveauer. 
Der spilles landskampe og klubkampe på eliteniveau i 
divisionsrækkerne. Og lige under divisionerne spilles i 
kvalifikationsrækker om oprykning til divisionerne. Øvrige 
hold spiller klubkampe i regionerne Øst og Vest. Og der 
spilles lands- og regionsfinaler i rækkerne. 

   
I Regionsgolf mødes klubhold indenfor forskellige ka-
tegorier. Holdene er inddelt efter alder i Voksen, Seni-
or, Veteran og Superveteran rækker og indenfor hver 
række igen inddelt efter handicap i A, B, C og D ræk-
ker.   
  
I hver klubkamp spilles én dame- og tre herresingler, 
samt en mixfoursome. Der spilles hulspil uden handi-
cap. Holdene er inddelt i puljer - typisk med fire klub-
hold i hver. Et regionshold møder tre andre klubbers 
hold og der spilles såvel ude som hjemmekampe.  Re-
gionsgrundspillet består således af 6 kampe. Puljevin-
derne går videre til slutspil.  

  
 

Frederikssund golfklub har succes.  
FGK har været med i mange år og har haft pæn sports-
lig succes.  Gennem årene er flere af vore hold blevet 
lands- og regionsmestre og vi håber, at dette også fort-
sætter i de kommende år.  
 
2018 var et spændende år for regionsgolfen og igen 
lykkedes det for FGK at gøre sig gældende. Vi stillede 
med hold i 10 rækker og 4 af vore hold blev puljevin-

dere og deltog i slutspilskampe.  

Hvis man er fuldtidsmedlem og har et retvisende EGA-
handicap kan man komme i betragtning til at spille på 
et hold. Klubben håber, at mange af vore dygtige spil-
lere vil deltage, så vi kan stille med nogle rigtig stærke 
hold og skabe gode resultater.   
 
I skrivende stund er holdkaptajnerne for de enkelte 
hold i fuld gang med at sætte holdene for 2019.  
 

Elite hold i 2019: 

Divisionshold i 3. og 5. division. Sportschef Thomas 
Lundquist 
Senior A – kvalifikations række. Holdkaptajn Claus 
Christensen 
 

Regions hold i 2019: 

A – række. Holdkaptajn Lennart Mileheim 
Veteran A. Holdkaptajn Henrik Kolind/Henrik Pant-
mann 
B – række. Holdkaptajn Jan O. Larsen 
Senior B. Holdkaptajn Jens Berger 
Veteran B. Holdkaptajn Henning Mouritsen 
Super Veteran B. Holdkaptajn Steffen Johansen 
C – række. Holdkaptajn Vera Kirketerp 
Senior C. Holdkaptajn Lars Gredsted 
Super Veteran C. Holdkaptajn Ole Nøhr-Petersen 
Senior D – række. Holdkaptajn Jørgen F. Schmidt 
 
Læs mere om turneringen på Regionsgolf Danmarks 
hjemmeside http://rgd.dk/ 
Er du interesseret eller har spørgsmål. Kontakt hold-
kaptajnerne eller klubbens koordinator …  
 
Jørren Kjær 
Klubkoordinator 
kjaer@vinpakken.dk 
tlf. 20710151   

http://rgd.dk/
mailto:kjaer@vinpakken.dk
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  A rækker 
  

B rækker 
Min. hcp 11,5 

C rækker 
Min. hcp 18,5 

D rækker 
Min. hcp 26,5 

Voksen rækker 
Fra 21 år 

A – række. 
Min hcp 4,5. 
Holdkaptajn 
Lennart Mileheim 

B – række. Holdkap-
tajn 
Jan O. Larsen 
  

C – række. Holdkap-
tajn 
Vera Kirketerp 
  

  

Senior rækker 
Fra 50 år 

  Senior B. Holdkap-
tajn 
Jens Berger 
  

Senior C. Holdkap-
tajn 
Lars Gredsted 
  

Senior D – række. 
Holdkaptajn 
Jørgen F. Schmidt 
  

Veteran ræk-
ker 
Fra 60 år 

Veteran A. 
Ingen hcp grænse 
Holdkaptajn 
Henrik Kolind 
  

Veteran B. Holdkap-
tajn Henning Mou-
ritsen 
  

    

Super Veteran 
rækker 
Fra 70 år 

  Super Veteran B. 
Holdkaptajn 
Steffen Johansen 
  

Super Veteran C. 
Holdkaptajn 
Ole Nøhr-Petersen 
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Sponsorudvalget har i 2018 arbejdet på 
både fastholdelse af eksisterende sponso-
rer og tiltrækning af nye sponsorer, og 
specielt i forbindelse med det sidstnævn-
te, har det været dejligt at få John Christi-
ansen med i udvalget. John har været på 
rundtur og taget kontakt til nye sponsor-
emner. 

Fra januar 2019 har John Christiansen 
overtaget posten som formand for Spon-
sorudvalget. 

Udvalget har gennemgået  sponsormap-
pen og en ny er udarbejdet, med flere nye 
muligheder. 

Hvis du har lyst til at støtte op om klub-
bens sponsorudvalg, eller bare har lyst til 
at se hvilke muligheder der er, så kig ind 
på hjemmesiden under ”Organisation/
Sponsorer/Bliv sponsor i FGK”. 

Som medlemsejet golfklub, kan vi ikke 
overleve uden vores sponsorer og vores 
mange frivillige, så vi er glade for den sto-
re støtte vi får fra både medlemmer og 
samarbejdspartnere. 

Vidste du at du kan tegne et sponsorat, 
hvor dit medlemskab er en del af pakken. 
Ud over medlemskabet får du også green-
fee billetter og deltagelse i den årlige 
sponsorturnering. 

 

ACACIA BLOMSTER 
ANDERSEN BILER A/S 

APON SERVICE 
BAUTAHØJ 

BB FUGEENTREPRISE APS 
BJERGMARK 

BYENS LÅSE & ALARM SERVICE 
CARLSBERG 

CMC SERVICE 
DANSK REVISION 

DIETMAR G. THOMSEN 
DUE ANDERSEN AUTOMOBILER 
FREDERIKSSUND ADVOKATERNE 

FREDERIKSSUND ISENKRAM 
FREDERIKSSUND VINHANDEL 

GERLEV KRO 
HANDELSBANKEN 

HOME 
INGE RASMUSSEN, REG. REVISOR 

JYSKE BANK 
KIA BILER ,KNUD NIELSEN A/S 

KOALA REKLAME A/S 
KVK APS 

PETER ROMMEDAL 
PETER WILLUM  NIELSEN 

PEUGEOT FREDERIKSSUND 
P.J.C. SYSTEMUDVIKLING 
PROFIL REKLAMEGAVER 

PORSDAL & NIELSEN 
ROTPUNKT KØKKEN I HILLERØD 

SAXERIET 
SILLEBROEN SHOPPINGCENTER 

SUPERBRUGSEN 
TANDLÆGEN I SKIBBY 

VINPAKKEN.DK 
VOLKSWAGEN FREDERIKSSUND 

X3M GOLF 

Tak til sponsorerne 2018 
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// ÅRSBERETNING, SPORTSUDVALGET 

Sportsudvalget begyndte sæsonen med mig som ny 
udvalgsformand, Jacob som hold kaptajn og Carina 
som træner. 

Vi havde desværre afgang fra holdet af både Nikolai 
Cetti, som blev træner i Scandinavia, og Patrick O’-
Neill, som blev trænerelev i Mølleåens Golfklub.   

Carina havde fåret arrangeret mulighed for at vi kun-
ne træne indendørs i Dansk Golf Akademis lokaler i 
Kokkedal, i januar og februar måned. Vi var der flere 
lørdage og øvede grundsving, opstilling med mere, og 
ikke mindste lige se hinanden igen efter en lang pause 
henover vinteren. 

Det blev så tid til at sende alle dem som kunne, på en 
træningstur til Tyrkiet, desværre kunne alle ikke delta-
ge. Turen blev planlagt sådan lidt i sidste øjeblik, hvil-
ket jeg tager på min kappe, jeg var jo ikke helt klar på 
alle de ting, der var af arbejder til en formand ☺ 

De der kom afsted, havde en kanon tur/oplevelse 
hvor de blev presset af Carina hele tiden, og netop 
fordi de ikke var flere, blev der god tid den enkelt spil-
ler med råd og vejledning. 
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// ÅRSBERETNING, SPORTSUDVALGET 

Tiden blev brugt på træning om formiddagen og så spil 
af 18 huller bagefter, skøn kombination ☺. Som en 
ekstra gevinst på turen havde stedet hvor træningslej-
ren var, mulighed for at sætte lys på anlægget om 
aftenen/natten. 

Det blev en stor oplevelse for de unge mennesker at 
oplever endsige prøve at spille golf sent på aftenen/
midnatstid. 

Efter træningslejren skulle vi nu have de sidste spillere 
med i truppen og fællestræningen blev flyttet til man-
dag, således at dem der spillede på 2. holdet, også 
havde mulighed for at nyde godt af Carinas kyndige 
råd og vejledninger. 

Det blev en stor succes, hvor de spillere som der var 
blevet plads til, hver især forberedte sig meget hen 
over den nye sæson, og også på det mentale plan blev 
der flyttet grænser. 

Carina formåede op til turneringsstart, at forestå en 
meget givtigt og inspirerende træning lagt på en fælles 
del og dernæst plads til de individuelle ting, som hver 
spiller ønskede fokus på, således at vi kom alle facette-
rer i spillet rundt. 

Hver træning sluttede selvfølgelig af med en konkur-
rence, som Carina havde planlagt, oftest 1. hold mod 
2. hold og så selvfølgelig også mig ☺. 

Det var meget morsomst at tabe så at sige hver gang, 
til de unge mennesker ☺, dog vil jeg lige fremhæve, at 
jeg vandt over Oliver EN GANG hen over hele sæso-
nen. 

Stemningen var god i truppen og vi var enig om, at vi 
kunne holde målsætningen om at blive i 2. div. med 
det hold vi havde. 

Vi gik ud til den første match, med god forberedelse 
og ildhu, men lige lidt hjalp det, stolpe ud med vores 
bolde og indspil. 

Vi taber den første match 

Lidt nedtur efter al den forberedelse der var lagt for 
dagen fra alle i og omkring truppen. 

Vi tænker tanker og forsøger at finde frem til, hvad der 
skal til for, at det bliver vores tur til at have tur i den 
næste gang. 

Vi taber ligeledes de næste kampe og selv om det vir-
kelig er marginaler der afgør vores kampe, er det så 
frustrerende for et hold, som ved de kan mere og spil-
le bedre golf end det de leverer på dagen. 

Det ender med at vi rykker ned, med kun en uafgjort 
mod Mølleåren og resten tabte kampe, mega øv. 

Så nu hedder den 3 div. fra 2019. 

2. Holdet spiller ligeledes deres kampe, og også det var 
lidt op ad bakke, dog skal der lyde et stort cado for at 
holde humøret oppe trods den udskiftning og omskift-
ning der altid vil være på et 2. hold, når der er justerin-
ger på 1. holdet.  

Desværre ender det også med en nedrykning for 2. 
holdet, så de spiller i 5. div. fra 2019.  

Stor tak til Johnny Gaardsøe for det store arbejde han 
har lagt i holdet. 

Vores 3. hold som spillede i kvalifikationsrækken, 
måtte meget ærgeligt trække sig for tuningen grundet 
manglede opbakningen og støtte til holdet fra de sid-
ste spillere. 

Stor tak til Claus Møller for det arbejde, han har lagt i 
holdet. 

Eliteafdelingen har henover året deltaget i flere af 
klubbens turneringer, og været en stor del af Sillebro 
Cup, hvor det igen i år lykkedes at samle en pæn sum 
penge ind til udvalget. 

Ligeledes har vi været omkring juniorafdelingen med 
støtte, til deres træning og på deres sommer camp, 
hvor vi havde nogle fornøjelige timer og fik vist flaget 
overfor de forhåbelig kommende elitespillere, der er  
rigtig mange talenter i den afdeling ☺ 

Vi fortsatte træningen hen over efteråret og holdt et 
møde om, hvad der skal til for at komme det sidste 
stykke vej og rykke tilbage i 2 div. 

Dette var meget konstruktivt, så tak til spillere og Cari-
na for de meget konstruktive indlæg. 

Det blev også tiden hvor der skulle findes en ny ud-
valgsformand, da jeg fik mit ønskejob i Varde, og Tho-
mas Lundquist har stillet sig til rådighed og tager over 
som formand. 

Allerede nu kan der afsløres så meget, at Thomas har 
rigtige mange gode og valide idéer til, hvordan eliten 
og klubbens medlemmer kommer endnu tættere hin-
anden. 

Jeg glæder mig meget til at følge dette arbejde fra 
sidelinjen, når jeg kommer forbi i 2019.01.28 

Jeg ønsker alle i FGK og især i eliteafdelingen et godt 
nytår og håber det allerbedste for den nye sæson 

 

 

Klaus Augustinus 
Sportsudvalget 
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// ÅRSBERETNING, TURNERINGSUDVALGET 

Fra Turneringsudvalget side vil vi gerne sige medlem-
merne tak for den store opbakning og deltagelse i vores 
turneringer. Det er altid en stor glæde at medlemmerne 
ved deres aktive deltagelse i turneringerne sætter stor 
pris på det frivillige arbejde, der udføres af udvalgets 
medlemmer. 

Vi har i 2018 i udvalget sagt farvel til Ib Skovgaard og 
Kalle, der igennem mange år har været stærke driv-
kræfter i udvalgets arbejde - tak for jeres store indsats. 

Vi er således kun fire medlemmer tilbage og det er ikke 
nok til at gennemføre vores ambitiøse turneringspro-
gram for 2019, så vi vil gerne have 2-3 nye medlemmer 
til udvalget inden sæsonstart. Har du lyst og tid til at 
deltage i dette arbejde så kontakt formanden Lars Gred-
sted på telefon 42929816 eller på mail  
larsgredsted@gmail.com. 

I 2019 lægger vi traditionen tro ud med HOME Åbnings-
turneringen lørdag 6. April og derefter følger Proshop-
pens forårsturnering fredag 17. Maj og Hidsiggolfer i 
weekenden 18-19. Maj - hele turneringsprogrammet er 
tilgængeligt på klubbens hjemmeside. 

I 2018 forsøgte vi os med en ny Hulspilsturnering over 3 
gange 6 huller - FGK Super Sixes, tilbagemeldingerne fra 
denne turnering var så gode, at vi gentager denne tur-
nering 11-12. August 2019. Vi håber på endnu større 
opbakning til denne turnering i år - og bemærk, at den 
udbydes som en åben turnering, så vi kan vise vores 
flotte bane frem for gæster fra andre klubber. 

Til slut vil vi takke greenkeeperne for deres fine arbejde 
med banen omkring vores turneringer og tak til Frank 
for forplejning efter turneringerne. 

Vi glæder os til at få taget hul på turneringerne i 2019. 

 

Turneringsudvalget 

Pia Parkhøj, Jørren Kjær, Louise Hare og Lars Gredsted 

mailto:larsgredsted@gmail.com
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DAMER 2018 - FREJA HVITFELD ANDERSSON HERRER 2018 - JAKOB  SKOVGAARD SØRENSEN 

SENIOR DAMER 2018 

ANN RAVN PEDERSEN 

SENIOR HERRER 2018 

JOHNNY GAARDSØE 

VETERAN DAMER 2018 

JETTE GOTFREDSEN 

SENIOR HERRER 2018 

HENRIK KOLIND 

MIDAGE HERRER 2018 

JAKOB S. SØRENSEN 

JUNIOR  DRENGE 2018 

MATHIAS SKRIVER 

JUNIOR PIGER 2018 

SOFIE KIM BJERG JENSEN 

MIDAGE DAMER 2018 

INGEN DELTAGELSE 

KLUBMESTRE 2018 
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6. APRIL 

Home åbningsturnering 

17. MAJ 

Forårsturnering & Hidsig Golfer 

18. MAJ 

Hidsig Golfer 1/8 & 1/4 finale 

19. MAJ 

Hidsig Golfer semifinale & finale 

2. JUNI 
Carlsberg Flagturtnering 

15. JUNI 
Danmarksturneringen 3. div., 5. div. & kvalifikation 

16. JUNI 
Danmarksturneringen 3. div., 5. div. & kvalifikation 

22. JUNI 
Dansk Revision & Bestyrelsens forkælelsesturnering 

13. JULI 
ParaGolf Turneringg 

10. AUGUST 
FGK Super Sixes 

11. AUGUST 
FGK Super Sixex Semifinale & Finale 

18. AUGUST 
Danmarksturneringen 3. div., 5. div. & kvalifikation 

24. AUGUST 

Klubmesterskab Slagspil 

25. AUGUST 

Klubmesterskab Slagspil 

31. AUGUST 
Sillebro Cup 

6. SEPTEMBER 

Sponsorturnering 

14. SEPTEMBER 

Udvalgsturnering 

21. SEPTEMBER 
Klubmesterskab Hulspil 

22. SEPTEMBER 

Klubmesterskab Hulspil 

28. SEPTEMBER 
Andeturnering 

5. OKTOBER 

Parturnering Afslutning 

13. OKTOBER 

Bagmærketurnering 

På de næste sider kan du se klubbens turne-

ringer med sponsorer, hvornår de afvikles og 

hvilken spilleform.  

Sæt allerede nu kryds i kalenderen, så du er 

klar til at klikke på tilmeldingsknappen i 

Golfbox, når turneringen åbnes. 

Vi glæder os til at tage godt imod både dig 

og vores sponsorer og vi vil gøre vores til, at 

det bliver nogle hyggelige dage i godt sel-

skab.

 

TURNERINGPLAN 2019 
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….  

Det gjorde jeg bare ikke 

Selvfølgelig gjorde Claus ikke det, men det havde været sjovt …... 
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HOME 

ÅBNINGSTURNERING 

 DATO 

 Lørdag den 6. april 

 GUNSTART 

 Kl. 08.30, Flaghejsning 

 kl. 08.00 

 TURNERINGSFORM 

 Individuel stableford 

 

Årets første turnering efter en 

lang vinter - meld dig hurtigt til, 

der bliver rift om pladserne. 

Sponsor er HOME Frederikssund 

ved  Lars Wilkens. Når du skal 

handle bolig, så tag fat i HOME 

Frederikssund, her får du en god 

og venlig betjening. 

 Telefon 7020 0020 

// TURNERINGSPLAN 2018 

CARLSBERG  

FLAGTURNERING 

 DATO 

 Søndag den 2. Juni 

 START 1. TEE 

 Kl. 09.00 

 TURNERINGSFORM 

 Slagspil 

 

Traditionen tro har vi også i 2018 

vores flagturnering med Carls-

berg som sponsor. 

Turneringen er en slagspilsturne-

ring, hvor det gælder om at nå 

så langt med de tildelte slag man 

har. Det udleverede flag sættes 

der, hvor bolden lander efter det 

sidste slag. 

Carlsber er leverandør af drikke-

varer til klubbens restaurant, og 

støtter klubben via sponsorater 

og præmier. 
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DANSK REVISION 

BEST. TURNERING 

 DATO 

 Lørdag den 22. Juni 

 GUNSTART 

 Kl. 12.00 

 TURNERINGSFORM 

 Overraskelsesturnering 

 

Igen i år indbyder Dansk Revison  

Frederikssund og klubbens be-

styrelse til en anderledes turne-

ring, hvor forkælelse fra besty-

relsesmedlemmerne står i høj-

sædet. 

Dansk Revision er en god samar-

bejdspartner, uanset om du skal 

have lavet regnskab eller du skal 

have hjælp til regnskabsmæssige 

spørgsmål. 

// TURNERINGSPLAN 2018 

SILLEBRO CUP 

TURNERING 

 DATO 

 Lørdag den 31. August 

 GUNSTART 

 Kl. 09.00 

 TURNERINGSFORM 

 Individuel stableford 

 

Sillebroen Shoppingcenter har 

over de senere år været en fan-

tastisk samarbejdspartner for 

årets Sillebro Cup, hvor vores 

Elitespillere medvirker til at gøre 

dagen til en god oplevelse. 

Støt Sillebroen og besøg de man-

ge spændende forretninger i Sil-

lebroen Shoppngcenter i Frede-

rikssund.  
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ANDETURNERING  

 

 DATO 

 Lørdag den 28. September 

 GUNSTART 

 Kl. 08.30 

 TURNERINGSFORM 

 Individuel stableford 

 

Er det dig, der skal have julean-

den med hjem? 

Igen i år afholder vi andeturne-

ringen, hvor du har mulighed for 

at vinde gode præmier, her-

iblandt ænder til Mortens Aften 

eller til Julens bord. 

 

// TURNERINGSPLAN 2018 
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Dit lys vores styrke

LEDlys-produkter og Induktions-belysning

Miljoe Light ApS - Kragerupgårdsvej 20 - 4270 Høng  
e-mail:  - tlf.: 2027 8479birger@miljoe-light.dk
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Fra shop og trænerteam 

Sæson 2018 var en sæson med super vejr, som gav 
mulighed for at spille en masse golf og det kunne vi 
heldigvis godt mærke. Der var godt gang i den med 
lektioner og der var også en masse af jer som be-
nyttede klubbens tilbud om en gratis træning på en 
af vores 3 klubtræningsdage. 

I shoppen skulle vi afprøve vores nye system, hvor 
kontoret hjalp os med at passe shoppen i nogle af 
dagstimerne. Kalle er nu godt uddannet i vores sy-
stemer og klar til 2019. 

Ulla vil heldigvis stadig være at finde i shoppen om 
torsdag og lidt i weenkenden. 

Når Joachim er ude og undervise  i weekenden vil 
Ole også hjælpe os med at passe shoppen. 

Joachim var ny mand i 2018 og jeg er glad for, at 
han skal forsætte som elev i Frederikssund 2019, 

hvor han vil få endnu flere opgaver med at undervi-
se. 

Påskekurser med Carina Vagner 
d. 18/4 Driver   kl. 13-14.30 
d. 19/4  Grundsving  kl. 10-11.30 
d. 19/4 Driver  kl. 12-13.30  
Pris 249,- pr kursus 
Tilmeldning på golfbox fra ca. 15 marts. 

Påskekurser med Nicolai Cetti Engstrøm  

Ikke fastlagt endnu, men skulle også gerne komme 
på golfbox ved sæson start. 
 

Vi glæder os meget til at komme i gang med endnu 
en super golfsæson. 

Med venlig hilsen 
Shop- og trænerteam 

Carina 

 

 

Fra Joachim 

Jeg har en drøm om, at blive en træner som ses op 
til, både på banen såvel som udenfor. Jeg elsker at 
lære fra mig, og hjælpe andre til yderligere udvik-
ling af deres golfspil. Jeg har tidligere selv spillet 
på diverse talent & elitehold, men stoppe-
de desværre i en længere årrække. Jeg er nu tilba-
ge i sporten, med større fokus på andre end mig 
selv.  

Jeg har kun haft glade, smilende golftrænere og 
har følt de kun vil mig det bedste. Har en forvent-
ning til mig selv om, at blive lige netop sådan en 
træner. Jeg er under de bedste vinger jeg kunne få, 
i form af Carina Vagner og Peter Thomsen.  

Jeg havde fornøjelsen sidste sæson, at træne FGKS 
juniorhold & nybegyndere og nyder hvert et se-
kund. I giver mig utroligt meget, i forhold til min 
uddannelse som træner og håber jeg kan give lige-
så meget tilbage! 

Vi åbner og går i gang med shop og træning fra 1 
april.  

Påsken ligger midt i april  i år, hvor vejret forhå-
bentlig er godt, hvilke giver os mulighed for at lave 
nogle kurser, hvor i vil kunne få inspiration til jeres 
golf.  

 

Joachim 
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NOTER TIL ÅRSREGNSKABET 

Som udgangspunkt har året rent regnskabsmæssigt været godt, hvilket også kan ses af regnskabet på næste side. 
Der er dog en del poster, hvor der er større afvigelser fra budgettet både i positiv og i negativ retning. Til de poster, 
hvor der er større ændringer, kan der ses en forklaring i nedenstående. 

INDTÆGTER 

Kontingenter og Indskud viser et resultat, der er godt 35.000,- bedre end budgettet og de primære 
årsager er en højere indtjening på Flex-B medlemskaber med ca.  Kr. 18.000,- og Indskud med ca. 
kr. 15.000,-. 

Greenfeeindtægter viser et resultat, der er godt kr. 78.000,- bedre end budgettet, og her er det pri-
mært højere indtjening på 18 huls banen/Nordbanen med ca. kr. 18.000,-, SGO ordningen med ca. 
kr. 24.000,- og endelig en besparelse på driften af buggier med ca. kr. 35.000,-. 

Sponsorindtægter viser et resultat, der er knapt kr. 68.000,- bedre end budget, hvilket primært  skyldes do-
nationer på knapt kr. 59.000,- og 9.000,- på baneguiden. 

Øvebolde og bagskabe viser et resultat, der er knapt kr. 30.000,- bedre end budgettet, hvilket er lidt højere 
indtægter i stort set alle kategorier. 

Offentlige tilskud viser et resultat, der er godt kr. 6.000,- mindre end budgettet, og dette er desværre et om-
råde, hvor vi ikke selv kan påvirke indtægten, da det er bundet op på Frederikssund Kommunes midler til 
støtte for  unge under 25 år, hvor vi får indtægter pr. medlem i alderen op til 24 år. 

UDGIFTER 

Administrationen viser et resultat, der er godt 77.000,- bedre end budgettet hvilket dækker over en række 
af konti med både bedre og dårligere resultat end budgetteret. De primære områder er en merudgift til EDB, 
på ca. kr. 42.000,-, som omfatter både regnskabssystemet, Golfbox, kassesystemet, backupsystem, betalings-
systemer, webhotel og serviceaftaler, hvilket så samtidig har givet en besparelse på PBS omkostninger med 
ca. kr. 8.000,-. 
 Herudover har der været sparet på de fleste andre udgiftsposter, med større eller mindre besparelser, men 
den største besparelse på ca. kr. 32.000,- er på ekstern regnskabsassistance skyldes, at vores kasserer Peter 
Kirketerp i 2018 har stået for det meste af den daglige bogføring, uden omkostning for klubben. 

Bygningers drift viser et resultat, der er knapt 35.000,- bedre end budgettet, hvilket skyldes flere forskellige 
poster, hvoraf nogle er bedre og andre er dårligere end budgettet. 

Banens drift viser et resultat, der er knapt 169.000,- dårligere end budgetteret, hvilket skyldes ekstraordinæ-
re omkostninger til banevedligehold, herunder nødvendige indkøb af nye rangemåtter for ca. kr. 70.000,- og 
Græsfrø for ca. kr. 35.000,- samt reparation af vandingsanlægget for ca. kr. 45.000,-, hvilket heldigvis opvejes 
lidt af besparelser på andre områder. 

Udvalg viser et resultat der er  godt kr. 87.000,- bedre end budgetteret, og her er der  tale om besparelser  
fra både Frivilligheds-, Hverve-, Junior-, Sports– og Turneringsudvalget og forøgede omkostninger for Simula-
torudvalget og for Sponsorudvalget. For så vidt angår Sponsorudvalget skal meromkostningen dog ses i sam-
menhæng med Sponsorindtægterne, der er medtaget under indtægter, som så totalt set giver er bedre re-
sultat end budgettet. 
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ÅRSREGNSKABET 2018 
DRIFTSREGNSKAB 

RESULTATOPGØRELSE Budget 2018 Realiseret 2018 Realiseret 2017 

 T-Kr. T-Kr. T-Kr. 

Indtægter 
  Kontingenter og indskud 4.149 4.184.184 4.391 
  Greenfee indtægter 577 655.469 620 
  Sponsor indtægter 432 499.970 385 
  Øvebolde og bagskabe m.v. 402 431.596 449 
  Offentlige tilskud 100 93.838 104 

Indtægter i alt  5.660 5.865.057 5.949 

 
Udgifter 
  Administration -1.215 -1.137.973 -1.168 
  Bygningers drift -890 -855.304 -901 
  Banens drift -2.383 -2.551.686 -2.107 
  Udvalg -407 -319.693 -292 
  Sponsorudgifter -151 -138.555 -46 
  Træner -183 -182.725 -178 

Udgifter i alt -5.229 -5.185.936 -4.692 

Resultat før renter og afskrivninger 431 679.121 1.257 

 
Finansielle poster 
  Finansielle indtægter 0 1.295 1 
  Finansielle udgifter -220 -249.173 -287 

Finansielle poster i alt -220 -247.878 -286 

Resultat før afskrivninger 211 431.243 971 

 
Afskrivninger 
  Maskiner og inventar -106 -108.583 -160 
  Bygninger -11 -10.988 -11 
  Baneanlæg -26 -9.783 -25 
  Tunnel og veje 0 0 0 
  Tab på debitorer, konstateret 0 0 2 
  Tab på debitorer, hensat 0 0 -35 

Afskrivninger i alt -143 -129.354 -229 

 

Driftsresultat 68 301.889 742 
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ÅRSREGNSKABET 2018 
BALANCE 

AKTIVER  31.12.18 31.12.17 

Materielle anlægsaktiver  Kr. T-Kr. 

  Bygninger  9.212.175 9.113 

  Baneanlæg  4.902.519 4.912 

  Tunnel og veje  1.686.399 1.686 

   Maskiner og inventar  349.233 242 

Materielle anlægsposter i alt  16.150.326 15.953 

 

Finansielle anlægsaktiver i alt   23.520 35 

 

Finansielle aktiver i alt   16.173.846 15.988 

 

Omsætningsaktiver 

Tilgodehavender 

  Tilgodehavende kontingenter  1.154.450 1.418 

  Hensat til imødegåelse af tab  -35.000 -35 

  Periodeafgrænsningsposter  0 212 

  Tilgodehavende moms  66.242 86 

Tilgodehavender i alt  1.185.692 1.681 

 

Likvide beholdninger  265.028 1.025 

Omsætningsaktiver i alt  1.450.720 2.706 

Aktiver i alt   17.624.566 18.694 
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ÅRSREGNSKABET 2018 
BALANCE 

PASSIVER  31.12.18 31.12.17 

  Kr. T-Kr. 

Egenkapital    

  Overført resultat pr. 1. januar  8.212.891 7.471 

  Årets resultat  301.889 742 

  8.514.780 8.213 

 

  Golfandele pr. 1. januar  4.695.000 4.695 

  Golfandele pr. 31. december  4.695.000 4.695 

 

Egenkapital i alt  13.209.780 12.908 

 

Gæld 

  Spar Nord Bank, Erhvervslån (klubhus)  2.431.776 3.203 

  Andel af langfristet gæld, der forfalder inden for 1. år  -2.431.776 -770 

  Langfristede gældsforpligtelser i alt  0 2.433 

 

  Kreditinstitutter  2.431.776 770 

  Diverse kreditorer  277.852 586 

  Forudfaktureret kontingent  1.311.689 1.650 

  Feriepengeforpligtelser  175.616 68 

  Skyldige lønafhængige omkostninger  217.853 279 

  Kortfristede gældsforpligtelser  4.414.786 3.353 

 

Gæld i alt  4.417.786 5.786 

 

Passiver i alt  17.624.566 18.694 
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PENGESTRØMSANALYSE 2018 
  

 

 

 

 

   2018 

   T-Kr. 

Årets resultat   302 

 

  Afskrivninger, anlægsaktiver   129  

  Kursregulering, værdipapirer   11 

  Reguleringer   140 

 

  Ændringer i tilgodehavender   495 

  Ændring i kortfristet gæld   1.062 

  Pengestrømme fra driftsaktivitet   1.999 

 

  Nettotilgang af materielle anlægsaktiver m.v.   -326 

  Ændring i langfristet gæld   -2.433 

  Ændringer i likvider   -760 

 

Likvider primo   1.025 

Likvider ultimo   -265 

   0 
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BUDGET 2019 
  

RESULTATOPGØRELSE  Budget 2019 Realiseret 2018 

  Kr. T-Kr. 

Indtægter 
  Kontingenter og indskud  3.928.310 4.184 
  Greenfee indtægter  655.600 655 
  Sponsor indtægter  457.995 500 
  Øvebolde og bagskabe m.v.  386.485 432 
  Offentlige tilskud  90.000 94 

Indtægter i alt   5.518.390 5.865 

 
Udgifter 
  Administration  -1.190.593 -1.145 
  Bygningers drift  -922.357 -855 
  Banens drift  -2.417.004 -2.552 
  Udvalg  -272.476 -320 
  Sponsorudgifter  -96.250 -138 
  Træner  -182.504 -183 

Udgifter i alt  -5.081.184 -5.193 

Resultat før renter og afskrivninger  -437.206 -672 

 
Finansielle poster 
  Finansielle indtægter  0 -5 
  Finansielle udgifter  -197.612 -236 

Finansielle poster i alt  -197.612 -241 

Resultat før afskrivninger  239.594 431 

 
Afskrivninger  -141.324 -129 

Driftsresultat  -98.270 302 
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FORSLAG 

 
TIL GENERALFORSAMLINGEN 2019 

FRA BESTYRELSEN 

Fastsættelse af værdi på andel 

Bestyrelsen foreslår at værdien på kr. 5.000,- fasthol-

des. 

Valg af næstformand 

Bestyrelsen foreslår valg af Nils Erlandsen 

Valg af kasserer 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Peter Kirketerp 

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Bestyrelsen foreslår genvalg af   

Inger Margrethe Stubbergaard 

Bestyrelsen foreslår valg af Peter Basse 

 

Valg af suppleanter 

Bestyrelsen foreslår genvalg af  

Christian Brangstrup 

Bestyrelsen foreslår valg af Leif Schunck 

Valg af revisor 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Dansk Revision 

 

Forslag fra bestyrelsen 

Permanent mulighed for at medtage hund på 

banen under golfrunden. 

Begrundelse 

De sidste par år har det som forsøg været tilladt 

at medtage hund på banen under en golfrunde.  

Det har fastholdt medlemmer, givet nye med-

lemmer og givet ekstra greenfeeindtægter.  

De færreste hundeejere orker at medbringe en 

hund, de ikke kan styre.  

Det har det kun i meget få tilfælde givet anled-

ning til udfordringer, hvorfor bestyrelsen foreslår  

dette vedtaget som en permanent løsning.  

FRA MEDLEMMERNE 

Der er ikke indkommet forslag fra medlemmer inden 
fristens udløb den 28.2.2019 
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PRISER 2019 
 

KONTINGENTER 

Seniormedlemskab Pr. kvartal 1.815,00 

Hverdagsmedlemskab - 1.515,00  

Ungseniormedlemskab - 1.180,00 

SU medlemskab - 625,00 

Juniormedlemskab - 300,00 

Juniormedlemskab uden banetilladelse Pr. år 400,00 

Flex B medlemskab - 1.995,00 

Flex B medlemskab inkl. øveområder og øvebolde - 2.790,00 

Flex A medlemskab (Begrænset til 150 medlemmer) - 995,00 

Flex A medlemskab inkl. øveområder og øvebolde - 1.790,00 

Lokalmedlemskab I (Kun mulig i et år fra man får banetilladelse) Pr. kvartal 1.000,00 

Lokalmedlemskab II (Kun mulig i andet år efter man får banetilladelse) - 1.500,00 

Obligatoriske øvebolde (opkræves med kontingent for april kvartal) 

Senior, hverdag, ungsenior, SU og lokalmedlemskaber Pr. år 380,00 

Juniormedlemskaber - 220,00 

BAGSKABE OG GARAGER 

Overskab Pr. år 440,00 

Underskab - 510,00 

Underskab med EL - 1.150,00 

Juniorskab - 270,00 

Garageplads til scooter med EL - 1.150,00 

Garageplads til buggy, benzin - 950,00 

Garageplads til buggy med EL - 1.600,00 

Gebyr for udlevering af nøgle, junior  100,00 

Gebyr for udlevering af nøgle, til andre  200,00 

Gebyrer refunderes ikke og nøglen skal afleveres ved opsigelse af skab 

UDLEJNING AF BUGGY 

Medlemmer 1 runde 200,00 

Gæster 1 runde 250,00 

10 turs kort  Ved køb 1.500,00 

Årskort (1.3 til 30.11) Ved køb 2.500,00 

GREENFEE 

Greenfee 19+ år, max pris på hverdage Pr. dag 250,00 

Greenfee 19+ år, max pris på weekend– og helligdage - 350,00 

SGO ORDNING, gælder kalenderåret 

Kan tilkøbes af Senior-, Ungsenior- og SU medlemmer Ved køb 900,00 

INDSKUD (Betales af alle bortset fra juniorer) Ved indmeldelse 995,00 
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FREDERIKSSUND GOLFKLUB 
Skovnæsvej 9 ● 3630  Jægerspris 

Telefon: 4731 0877 ● Email: fgk@fgkgolf.dk 
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