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Referat fra bestyrelsesmøde 
Tirsdag, den 15. juni 2021, kl. 17.30  (ØK møde fra 16.30-17.30) 
 
Deltagere    
 Michael Tøgersen (MT) 
 Niels Erlandsen (NE)  
 Peter Kirketerp (PK) Afbud 
 Peter Basse (PB) Afbud 
 Jeanne Neumann (JN)   
 Inger M.  Stubbergaard (IS)  
 Jørren Kjær (JK)  
 Christian Brangstrup (CB)  
 Jørgen Bundgaard  (JPB) 
 
Dagsorden      
     

1. Regnskab maj 2021  
JB fremlagde regnskabstal for perioden 1.1-31.5. Tendensen fra 2020 fortsætter, og vi ligger pænt foran 
budgettet. 
 

2. Orientering fra formand og udvalg  
Formand & udvalg 

a. Formand 
MT orienterede om, at det isue, der har været med manglende venstrehåndssæt, ikke stemmer. Der 
er venstrehåndssæt tilgængelige. 
Der afholdes koncert i klubben d. 16/6 med 45 forhåndstilmeldte. 
Der er afholdt rejsegilde på vores nye trænings studio, som Henrik Helt m.fl. knokler på med. 
Baneplan fra arbejdsgruppe sendes rundt. 
Det debatteredes mht. klipning af roughen, for det deler klubben. Det er et faktum, at vi har brede 
fairways/semiroughs sammenlignet med andre klubber, så roughen er ikke på samme måde i spil, 
men når/hvis man kommer i roughen så er det desværre mange steder tabt bold. Hvis vi skal klippe 
roughen nu, vil det være et voldsomt indgreb i fugle-/dyrelivet, idet de yngler lige nu, så meget yngel 
vil blive dræbt, men det er nu, den afklippede rough kan bruges til foder. Konklusionen blev, at vi ser 
tiden an. 
 

b. Udvalg 
- Baneudvalg 

Der er udfordringer med specielt kløver på fairway og i rough, som vi forsøger at få bugt med, 
selv om vi ikke må anvende gift til bekæmpelsen i et omfang der gør at det kan fjernes helt. Fra 
den 15.6 er greens klippet ned i 4,5 mm i stedet for 5 mm, samtidig med at der bliver tromlet 
oftere. 
Der skal indkøbes nye rangemåtter. De gamle er meget slidt. Investering på ca. kr. 40.000,- 
Søren Jensen stopper som mekaniker og greenkeeper pr. 1.7.2021, da Søren vil trappe lidt ned 
og koncentrere sig om egen virksomhed. Tak til Søren for mange gode år i FGK. Lars 
Rasmussen, der er vores 1. mand, tager over på mekanikerdelen efter Søren fra 1. juli. 
 

- Begynderudvalg 
Der er fuld fart på begynderne, og i alt 24 har opnået godkendelse til stor bane i år. 
P.T. er der 94 begyndere i gang med uddannelsen. 
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For at få plads til alle er max. antallet om onsdagen rettet fra 20 til 28 personer. 
 

- Bygningsudvalg 
Vores tilkørselsvej er i så dårlig stand, efter mange frostsprængninger i løbet af vinteren, at vi 
er nødt til at få gjort noget ved det. Der indhentes tilbud på asfaltering. 
Vores nye lynshelters bliver i uge 25 lynsikret. Desværre har disse shelters været anvendt som 
”banetoilet” et par gange, og det er de bestemt ikke beregnet til, og vi opfordrer til, at dette 
ophører NU. 
Klubhuset skal som nævnt tidligere gennemgås af en byggesagkyndig, idet flere af de bærende 
stolper viser tegn på råd. 
 

- Frivillighedsudvalg 
Siden sidst er parkeringsarealet ved klubhuset blevet rengjort og ordnet. 
Borde og bænke på banen bliver behandlet i uge 24/25. 
Det belv besluttet at indkøbe 2 bænke til erstatning for 2, der er så gamle, at de ikke kan 
vedligeholdes. 
Der kigges på oprettelse af et ”Fuglehold”, der skal tage sig af fuglekasser m.m. 
Muligheden for opsætning af ekstra ”affaldskasser” til tomme flasker. 
 

- Hverveudvalg 
Vores Facebook kampagne er nu principielt afsluttet, men da den jo stadig deles, kan der 
stadig komme nye emner. 
Vi har fået i alt 134 emner, hvoraf 73 allerede har booket en af vores weekender. 
Vi starter Diabetes/Hjertehold op ultimo juli, og håber på at mange nye vil deltage . 
 

- Juniorudvalg 
Vores unge spillere opnår flotte resultater i DGUs D-Tour turneringer. 
2 af vores dygtige juniorer er skiftet fra ungdomsholdet til 1. holdet, da deres spil berettiger til 
dette. Vi glæder os til at se resultatet.  
Skiftet har svækket Ungdomsholdet og udvalget efterspørger at der udarbejdes retningslinjer 
for udtagelsen af holdene, som godkendes af bestyrelsen. Da Ungdomsholdet kan bestå af 
både piger og drenge kan problematikken også opstå i forhold til Dameholdet. 
 

- Kommunikationsudvalg 
JB har de sidste 2 år, midlertidigt fungeret som formand for Kommunikationsudvalget, men vi 
skal finde en mere permanent ordning og søger derfor en ny formand til udvalget. 
 

- Ordens- & Amatørudvalget 
NE har udarbejdet et oplæg til nye ordens- og etiketteregler for klubben. Disse gennemgås af 
bestyrelsen og kommentarer fremsendes til NE til videre bearbejdtning. 
  

- Sponsorudvalget 
Der arbejdes ihærdigt videre på at finde nye sponsorer, og ud over en ny aftale med LOMAX, 
hvor klubben får 5% af alt køb fra vores navngivne samarbejdspartnere og medlemmer (hvis 
de giver besked til LOMAX med reference til klubben), er der kommet flere nye ind. 
  

- Klub 37 
Hjemmesiden skal opdateres med hvem-er-hvem. 
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De nye regler for deltagelse i Klub37 skal lægges på hjemmesiden. 
 

- Turneringsudvalg 
JK gennemførte Super Six turneringen på vegne af turneringsudvalget, og med stor succes. 
 
 

3. Sekretariatet 
 

4. Eventuelt 

Der er stadig ikke kommet betalingskort løsning på øl/vand automaten i foyeren. Bestyrelsen håber på, at det 

snart er i orden, men en løsning afventer Restaurant Egelunden. 


