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Referat fra bestyrelsesmøde 
Tirsdag, den 17 august 2021, kl. 17.30   
 
Deltagere    
 Michael Tøgersen (MT) 
 Niels Erlandsen (NE)  
 Peter Basse (PB) Afbud 
 Jeanne Neumann (JN)   
 Inger M.  Stubbergaard (IS) Afbud  
 Jørren Kjær (JK)  
 Christian Brangstrup (CB)  
 Jørgen Bundgaard  (JPB) 
 
Dagsorden      
     

1. Regnskab juli 2021  
JB gennemgik regnskab og forecast for året. 
Det forventede resultat ser fornuftigt ud med et bedre resultat end forventet, hvilket har betydet, at vi har 
kunnet igangsætte flere aktiviteter end planlagt, herunder baneforbedringer og asfaltering. 
 

2. Orientering fra formand og udvalg  
Formand & udvalg 

a. Formand 
Banegruppen har været samlet til opfølgning på gruppens banerapport. 
Vi står foran afholdelse af Dansk Revisions- og Bestyrelsens Forkælelsesturnering, som IMS er 
tovholder på. 
Efter mange år på 1. holdet samt et danmarksmesterskab har Jakob Skovgaard meddelt, at han 
stopper som elitespiller. En kæmpe tak skal lyde til Jakob for hans forbilledlige indsats og væremåde i 
FGK gennemt tiden. Kom godt videre med familie incl. børn og arbejde, Jakob. 
Der er øbnet for årets Sillebro Cup, som kan rumme 80 deltagere. Peugeot er igen i år HIO-sponsor. 
Vi skal have moderniseret sodavandsautomaten, så man kan trække en sodavand med mobilepay, 
når restauranten har lukket. Det skal ske nu. Vi har endda en sponsor til moderniseringen 
(Advokatfirma Niels Erlandsen). 
Vi søger en afløser for Peter Kirkterp i bogholderiet, som ønsker at stoppe på denne post. Tak til Peter 
for en kæmpe indsats – også på denne front. 
 

b. Udvalg 
- Baneudvalg 

IMS og Henrik Kolind har været rundt på banen og noteret en klippeplan for rough, som er 
vendt med Morten, og som bliver anvendt ved klipning af rough fremover. 
 
Træer til banen 
Bestyrelsen drøftede anvendelse af midler til indkøb af træer til udplantning i 
efterårsmånederne. Bestyrelsen ønsker at afsætte +50.000,- til indkøb af større træer til de 
områder i baneudviklingsplanen 2021-2025, hvor der ønskes nye trægrupper, således at 
dette fremskyndes i forhold til tidligere planer. 
Bestyrelsen godkendte indkøbet, der foretages, når der er lagt en plan for, hvilken type, 
hvor store og hvor mange træer der ønskes. 
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Årsansættelse af greenkeeper 
Baneudvalget har forespurgt på fastansættelse af Brian, vores sommermand, som 
helårsansættelse. 
Bestyrelses godkendte dette. 
 
Bestyrelsem drøftede bunker renovering, her primært fairway bunkers, og der var enighed 
om, at der ikke skulle ske en total omlægning/renovering af bunkerne, men alene en 
renovering af den del af bunkerne der vender mod green, således at de høje ”knolde” 
jævnes og bunkerkanten i spilleretningen hæves, så den kan ses, og således at vores 
fairwaybunkere får karakter af fairwaybunkere. 
Bestyrelsen godkendte dette. 

             Begyndertees på Nordbanen skal gøres mere synlige. De er groet meget til. 
 

- Begynderudvalg 
CB orienterede om status på begynderudvalgets arbejde. Der er pt. ca. 80 i gang med 
begynderuddannelsen, og flere af dem står lige foran godkendelse til stor bane. 
Mandagsturneringerne har været godt besøgt, selv i regnvejr. 
Onsdagsturneringens max. antal blev hævet til 28, hvilket har hjulpet til med at få flere 
igennem, men nu er vi nede på normalt antal igen, og der er plads nok. 
 
Tove er udtrådt af udvalget. Tak til Tove for hendes indsats i udvalget. 
 

- Bygningsudvalg 
Arbejdet med færdiggørelse af vores nye træner studio går fremad, men vi mangler nogle 
hænder til at hjælpe Henrik med isolering, opsætning af indervægge og loft. 
JB undersøger, om vi kan få hjælp ude fra, og hvad det koster. 
 

- Frivilligudvalg 
Frivillige er begyndt på at male klubhuset udvendig, og arbejdet forventes færdiggjort i løbet af 
uge 34/35. 
Bo Lerche har påtaget sig opgaven som ansvarlig for ophængning af stærekasser. 
I forbindelse med banekontrol kørsel viser det sig, at mange ikke har hentet deres bagmærker. 
Vi forsøger at skrive til dem, der ikke har afhentet dette. 
Der skal udsendes nyhedsbrev om den nye Facebook gruppe for frivillige, og samtidig 
orerienteres om opslagstavlen i informationsgangen i foyeren. 
 

- Hverveudvalg 
Årets kampagner sammen med almindelige nye indmeldelser har givet et pænt antal nye 
medlemmer, der for året tæller i alt 128 dags dato. 
Vi forsøger med et sidste hold ”Introgolf” den første weekend i september. 
 

- Juniorudvalg 
NE orienterede om juniorudvalget, der har afholdt Short Game turnering med stor success. 
Der indkaldes til junior forældre møde, hvor Brian Amossen orienterer om ungdomsholdene, 
og lægger op til en drøftelse af hvem der spiller i hvilker rækker m.m. 
  

- Kommunikationsudvalg 
CB opfordrede til, at kommunikation ikke kun skete på Facebook, da der er rigtig mange, der 
ikke er medlem af Facebook gruppen. JB nævnte, at al kommunikation fra sekretariatet sker 
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både som nyhedsbrev, som nyhed på hjemmesiden og som Facebook opslag, og opfordrede 
alle andre til det samme. 
  

- Regeludvalget 
Jesper Raahauge deltager på DGUs kursus i efteråret. 
 

- Sponsorudvalget 
Der tegnes stadig nye sponsorater, selv om det er blevet sværere. 
Der afholdes den årlige sponsordag den 27.8. hvor klubbens sponsorer inviteres til en hyggelig 
dag i klubben. 
 

- Sportsudvalg  
Regionsgolfen er ved at være slut, og vi har haft 4 hold i slutspillet, men desværre sluttede det 
her for de 2 af holdene. 
Der spilles Danmarksturnering i weekenden den 21/22 august. 
 

- Turneringsudvalg 
Der har været afholdt præmieuddeling for Home åbningsturneringen og for ProShoppens 
forårsturnering, som blev udskudt på grund af restriktioner. 
 

3. Eventuelt 

a. Scorekort Nordbanen 

Scorekort opdateres med info om at der ikke må slås ud, når der kører biler på Fagerkærsvej. Det 

drejer sig om hul 1,2 og hul 5. 

 

b. Jørren Kjær havde fremsendt tilrettede ordens og etiketteregler til bestyrelæsen inden mødet. Disse 

blev drøftet og godkendt af bestyrelsen. 

 

c. Der blev henstillet til at alt det byggeaffald, der ligger ved drivingrangen bliver fjernet, da det 

skæmmer området. 


