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Referqt fra bestyrelsesmøde 
Tirsdag, den 18. februar 2020, kl. 17.30 (ØK møde kl. 16.30) 
 
Deltagere    
 Michael Tøgersen (MT) 
 Niels Erlandsen (NE) Afbud (deltog i ØK-møde) 
 Peter Kirketerp (PK) Afbud 
 Peter Basse (PB)  
 Jeanne Neumann (JN) Afbud 
 Inger M.  Stubbergaard (IS)  
 Jørren Kjær (JK)  
 Christian Brangstrup (CB) 
 Leif Schunck (LS)  
 Jørgen Bundgaard  (JPB) 
 
Dagsorden      
     

1. Regnskab 1.1-31.1.2020 
JB fremlagde regnskabsoversigt for perioden 1.1.-31.1.20 
Regnskabet så tidligt på året er præget af, at der ikke er så mange aktiviteter endnu, så den positive afvigelse 
skyldes alene forskydninger. Regnskabet  er positivt i forhold til budget. 

 
2. Orientering fra formand og udvalg  

Formand & udvalg 
a. Formand 

         - JB og MT deltager i DGU´s årsmøde og generalforsamling d. 20-21/3 i Korsør. 
                  - De første tegn på forår og sæsonstart er over os med åbning af Dame- og Herredag  
            samt Parmatch i Golfbox. 
        - Træneraftalen med Dansk Golf Akademi blev drøftet. Vi havde håbet på én gennemgående pro,                   
                    men det bliver i stedet for en 3-deling mellem Joachim, Peter Thomsen og Jeppe Huldahl, som       
                    fordeler ansvaret mellem sig og dækker hinanden af. 
         - Næstformanden, NE, tager åbningstalen d. 4/4, da MT er på rejse. 
b. Udvalg 

- Baneudvalg 
Greenkeeperne afspadserer pt. deres overarbejdstimer fra 2019 og afholder deres restferie, så 
lige nu er der meget roligt hos dem. 
Der er, som der er udsendt nyhedsbrev om, indgået aftale om, at Morten Andersen overtager 
posten som greenkeeperchef fra 1. april, og at Philip fortsætter som 1. mand. 
Det er aftalt, at vi i løbet at første halvår skal have kigget nærmere på grundvandsstand og 
eventuel mulighed for dræning af hul 17 & 18, så vi ved, hvor vi står. Der er ingen tvivl om, at 
klimaudviklingen vil betyde, at netop disse 2 huller i fremtiden kun bliver mere og mere 
belastet af vand. 
 

- Begynderudvalg 
Begynderudvalget afholder deres planlægningsmøde torsdag den 21. februar. 
Der er indgået et tættere samarbejde med Klub37+ for sæsonen 2020. 
Begynderudvalget ønsker en mulighed for at tilknytte en mobilepay ordning til specielt 
mandagsturneringerne. JB sørger for dette. 
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- Bygningsudvalg 
Henrik Helt har redesignet de 2 nye lyn shelters, som vi håber at finde sponsorer til i 2020. 
Der gøres hovedrent i klubhuset mandag den 24. februar af vores super effektive hold af 

frivillige. Tusind tak for det        

 
- Frivilligudvalg 

Udvalget har plantet 3 flotte træer ved indgangen til hul 17. Træerne er sponsoreret af Jens 
Tram. Mange tak. 
Stierne er renskåret og står flot. 
Alle bunkers er nu færdiggjort, så alle kanter står flot til sæsonstart. 
Der plantes, efter aftale med Morten, 48 nye træer (2,5-3 meter) i klynger på banen primo 
marts. Fantastisk. 
 

- Handicapudvalg 
Vi afventer afholdelse af nye handicapreguleringskurser i løbet af året, så vi er klar til at gå i 
gang med det nye setup, når det træder i kraft 1.1.2021. Der vil også blive afholdt 
medlemsmøde(r) i løbet af efterår/vinter 2020/21, hvor reglerne forklares. 
 

- Hverveudvalg 
Aktiviteterne for 2020 er stort set på plads. Der er aftalt annoncering og markedsføring, og der 
er allerede uddelt ca. 16.000 husstandsomdelte brochurer til hele Frederikssund Kommune 
medio februar. 
Der er udsendt nyhedsbrev til alle medlemmer om hverveaktiviteterne i år, og et opråb om at 
vi mangler hjælpere til nogle af de enkelte aktiviteter. Det har givet nogle stykker, men slet 
ikke nok til at gennemføre alle projekter, så vi skal have aktiveret lidt flere til enkelte opgaver. 
Der afholdes opstartsmøde med diabetesforeningen den 16. marts, hvor vi planlægger årets 
diabetes holdtilbud. 
 

- Juniorudvalg 
Der er en udfordring i Juniorholdturnering i forhold til elitehold, da DGU har ændret radikalt på 
dette til sæson 2020. Det betyder, at vi ikke kan stille hold i både juniorholdturneringen og til 
vores kvalifikations damehold, da der indgår 2 juniorspillere i truppen, og de skal spille samme 
dag som juniorholdet. Det samme gør sig gældnede for vores 2. herre hold, hvor der også er 
spillere fra juniorafdelingen. Husk at juniorer/yndlinge går op til 24 år nu. 
  

- Sponsorudvalg 
Udvalget er godt i gang med at gentegne sponsoraftaler for 2020. 
 

- Sportsudvalg 
Regionsgolf  
Årets regionspuljer er lige nu under udarbejdelse, og datoer for spil sendes ud inden for de 
kommende 14 dage. 
 

- Turneringsudvalg 
Der har været afholdt Golfbox turneringsmodul kursus i klubben, hvor 12 deltog. 
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- Sekretariatet 
- Underskrift af regnskab. Regnskabet underskrevet af de på mødet deltagende. 
- Generalforsamling – hvem tager hvad? NE og IMS tager registreringen af deltagere. 
 

3. Eventuelt 
Afbud fra CB den 17/3 og 18/3 
Afbud fra JK den 17/3 


