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Referat fra bestyrelsesmøde 
Tirsdag, den 15. april 2021, kl. 17.30   
 
Deltagere    
 Michael Tøgersen (MT) 
 Niels Erlandsen (NE)  
 Peter Kirketerp (PK)  
 Peter Basse (PB) Afbud 
 Jeanne Neumann (JN)   
 Inger M.  Stubbergaard (IS)  
 Jørren Kjær (JK)  
 Christian Brangstrup (CB)  
 Jørgen Bundgaard  (JPB) 
 
Dagsorden      
     

1. Regnskab marts 2021  
JB gennemgik regnskabet for perioden 1.1-31.3, der viser et resultat, der på næsten alle områder er bedre end 
budgetteret, men for størstedelen af det bedre resultat, er der tale om udskudte omkostninger. 
 

2. Orientering fra formand og udvalg  
Formand & udvalg 

a. Formand 
 
Årets generalforsamling udskydes endnu engang på grund af forsamlingsforbuddet. Vi forsøger at 
afholde den 29. juni. 
  
MT & JB har afholdt møde med restauratør Frank Setina, om sæsonen 2021, set i lyset af Covid-19 
situationen, og diverse emner og ønsker til året blev drøftet, ud fra et ønske om at der skabes en 
bedre synergi effekt af samarbejdet mellem klubben, trænerne/proshoppen og restauranten. 
 
Den aftalte opfølgning på strategimødet udskydes til efteråret på grund af tidsmangel. 
 
Den midlertidigt nedsatte banegruppe, som skal give sit bud på fremtidige forbedringer/forandringer, 
er ved at afslutte sit arbejde, der skal fremlægges for baneudvalg og bestyrelse. 
 
Vi er i gang med at planlægge udskiftning af klubbens varmeforsyning, og beløbet på ca. kr. 190.000 
er bevilget af Frederikssund Kommune. 
 

b. Udvalg 
- Baneudvalg 

Sæsonen er kommet i gang, men det for årstiden meget kolde vejr har betydet, at vi ikke har 
kunnet lave de arbejder, der var planlagt, primært fordi der ikke har været vækst i græsset, 
hvilket kræver jordtemperaturer på min. 7-8 grader, og den 12 april lå den på 4. 
Vi forventer at kunne påbegynde planerne de sidste 2 uger af april, og vil forsøge at indhente 
noget af det tabte. 
 

- Begynderudvalg 
Begynderudvalget er kommet godt i gang med sæsonen, idet vi dog ikke kan begynde med 
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mandagsturneringer endnu på grund af covid-19, men her tager vi så nogle fadderrunder i 
stedet. 
Regelundervisningen kan heller ikke gennemføres, og her vælger vi så at bruge DGUs on-line 
test. 
 

- Bygningsudvalg 
Vi kan godt bruge lidt flere medlemmer af udvalget.  
Henrik Helt er i gang med opførelsen af det nye træner studio. 
Vi skal bruge en bygningssagkyndig til at gennemgå klubhuset for eventuel 
vedligeholdelsesplan. 
 

- Frivilligudvalg 
Der laves rengøring i restauranten i uge 16. 
Afspærring ved drivingrange fjernes. 
 

- Handicapudvalg 
Intet nyt p.t. 
 

- Hverveudvalg 
Der arbejdes med den nye Funnel First / Facebook kampagne, og denne forløber, trods det 
kolde vejr, allerede godt. Der er første seance i weekenden den 17/18 april, hvor der er 11 
tilmeldte. 
 
Der afholdes Golfens Dag søndag den 25. april. 
 

- Juniorudvalg 
Udvalget er kommet i gang med træningen, og der er blevet taget godt imod den nye træner. 
Der indhentes børneattester på alle udvalgsmedlemmer. 
Der er 8 tilmeldinger til Junior D-Tour. Der arbejdes på at planlægge undervisning i 
hulspilsturneringer. 
 

- Kommunikationsudvalg 
Hjemmesiden opdateres løbende, når der kommer materiale ind fra udvalgene. 
 

- Klub 37+ 
Udvalget er i gang med opdatering af planen for 2021, og der meldes ud i løbet af uge 16. 
 

- Ordens- og Amatørudvalget 
Ingen i gang værende sager. 
 

- Regeludvalget 
Der mangler nye lokalregler, hvor den midlertidige regel om oplæg indgår. 
  

- Sportsudvalg  
Træningen er startet, og på grund af den store tilslutning opdeles holdet i 2 træningstider, da 
der ellers er for mange på en gang. 
 

- Turneringsudvalg 
Lennart Mileheim fremsender referat fra turneringen den 10. april, hvor rigtig mange af vores 
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medlemmer var ude og spille åbningsturnering. 
Jørren Kjær arbejder på en Super 6 turnering den 5-6 juni.  

3. Sekretariatet 
Det kan tydeligt mærkes, at sæsonen er i gang, og der er godt gang i både medlemmer, nye medlemmer og 
interesserede. 
 

4. Eventuelt 
- Hunde på banen 
I Frederikssund Golfklub er det tilladt at have sin hund med på banen, så længe den er i kort snor, og ikke er til 
gene for andre. Desværre oplever vi problemer med enkelte medlemmer, der ikke helt forstår denne aftale. 
For at undgå at ordningen bliver upopulær, vil vi fremover skride ind over for dem, der ikke overholder 
retningslinierne. 
Der vil blive sat skilte op ved begge indkørsler til klubben, om at ”Hunde skal holdes i kort snor på hele 
klubbens område”.  

 


