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Referat fra bestyrelsesmøde 
Tirsdag, den 12 oktober 2021, kl. 17.30 
 
 
Deltagere    
 Michael Tøgersen (MT) 
 Niels Erlandsen (NE)  
 Peter Basse (PB)  
 Jeanne Neumann (JN)   
 Inger M.  Stubbergaard (IS)  
 Jørren Kjær (JK)  
 Christian Brangstrup (CB)  
 Jørgen Bundgaard  (JPB) 
 
 
 
Dagsorden      
     

1. Regnskab september 2021  
JB gennemgik regnskabsoversigten inkl. forecast for resten af året. 
Der ligger i regnskabet en mulig fejl i forbindelse med betaling af indefrosne feriepenge. Det undersøges, men 
betyder, at regnskabet muligvis er godt kr. 60.000,- bedre end det ser ud lige nu. 
Det forventede årsresultat ligger, efter nye investeringer i bane og klubhus, et pænt stykke over budget. 
Der var ingen kommentarer til regnskabet. 
 

2. Orientering fra formand og udvalg  
Formand & udvalg 

a. Formand 
Julefrokosten i klubben bliver fredag den 17. december og er åben for alle incl. familie og venner mm. 
Parmatch afslutningen 2021 er blevet afviklet med 47 deltagere. Rikke Tøgersen fortsætter som 
turneringsleder i 2022.  
Klub 37´s afslutning gennemførtes umiddelbart efter parmatchernes ditto. 
Vi håber i den kommende uge at indgå en aftale med en ny bogholder, idet Kirketerp ønsker at 
stoppe. En stor tak skal lyde til Peter for en enorm indsats gennem de sidste par år. 
Nu skal øl/vandmaskinen ændres så den kan tage mobilepay, så vi kan købe noget at drikke udenfor 
restaurantens åbningstid. Frank skal indlevere relevant materiale til Jørgen, så det kan gennemføres. 
Advokatfirma Erlandsen har endda tilbudt at sponsere den årlige udgift til dette. Tusind tak for det. 
Nye bolde til driving range modtages desværre først til foråret. De nye måtter er fejlagtigt alleredee 
taget i brug. Det skulle have ventet til foråret af slidmæssige årsager. 
Der er turnering for de frivillige lørdag d. 16/10, hvor vi takker for den fantastiske og uvurderlige 
indsats. 
Efter 30/9 udmeldelserne er vi ca. 960 medlemmer. Der er traditionelt i alle golfklubber ca. 10 %, der 
melder sig ud af meget forskellige årsager. Vi har haft ca. 70 udmeldelser. 
Æbletræet ved hul 18 (green) bliver IKKE fældet, selvom nogen har ønsket det. 
Vi arbejder på et medlemsmøde inden sæson opstart 2022 med diverse info om bane mm. 
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b. Udvalg 
- Baneudvalg 

JK er bekymret for planlægningen af indkøb og plantning af træer, primært begrundet i at der 
ikke skal være for meget blandet i vores trægrupper.  
IMS oplyste, at der på det kommende baneudvalgsmøde drøftes placering af træer og træ 
typer, hvorefter Morten og IMS laver en detaljeret plan, der anvendes til indkøb af træer. 
Siden sidste møde er roughen klippet, og der er lavet en plan for klipning 2 gange årligt. De 
traktor spor, der desværre var kommet efter rough klipning, har IMS været rundt og reparere. 
Der skal skiltes mere på banen for at undgå trafik mellem bunker og greens m.m. 
Baneudviklingsplanen starter med omlægning af bunkers til græsbunkers, og efterfølgende 
tages fat på de andre opgaver. 
JK skal have fældet træer der hjemme, og hvis muligt køres fliset til FGK. 
Vi skal tillige på det kommende baneudvalgsmøde (d. 15/10) have set på behovet for 
investering i nye(ere) maskiner. 
 

- Begynderudvalg 
Lige nu er der 87 begyndere, der mangler at få tilladelse til stor bane. Ud af disse forventer vi, 
at 6-7 når det, inden vi lukker sæsonen helt for i år. 
64 Begyndere har pr. den 12. oktober fået tilladelse til stor bane i år. 
Der var 64 deltagere i årets bagmærkematch. 
 

- Bygningsudvalg 
Det nye varmesystem – luft til vand – er sat i gang og kører rigtig  godt. Desværre har det vist 
sig at styringen af varmefordelingen, der blev installeret i forbindelse med bygningen af 
klubhuset, ikke fungerer som den skal. Vi har derfor måttet bestille et nyt system (det gamle 
kan der ikke fås reservedele til), og dette indstalleres i uge 41. 
Opbygningen at træner studioet skrider fremad med hjælp fra flere frivillige, og vi forventer, at 
det vil stå færdigt i løbet af november. 
 
JB har søgt DIF om midler til renovering af vores kælderlokale, hvor vi afholder regelkurser, og 
hvor vi kan spille billard og dart. Lokalet, billardbordet og dartskiven trænger alvorligt til at 
blive opdateret. Vi har fra DIF fået tildelt kr. 16.600,- til renovering af billard bord og tilbehør, 
indkøb af 2 nye dart skiver samt indkøb af maling til lokalet. Tusind tak for det. 
 

- Frivilligudvalg 
Udvalget har sagt ja til en ny opgave, maling af kælderen, hvor vores regelkurser afholdes. 
Endvidere blivert centrale ressourcer trukket ud af udvalget til at hjælpe med baneplan mm.så 
det betyder, at omlægning af p-området udskydes til foråret. 
 

- Juniorudvalg 
Juniorudvalget havde 11 spillere til træf i Asserbo søndag den 10. oktober. 
Viktor blev nr. 2 i B-rækken og Kristian og Kristoffer blev henholdsvis nr. 1 og 2 i C-rækken. 

De store spillere omtaler dem som ”Højgaard brødrene”       
Der planlægges træning for de ældste junior spillere hen over vinteren, mod egenbetaling. 
Der arbejdes hen i mod et forældremøde i slutningen af oktober. 
 

- Sponsorudvalget 
Der er indgået ny aftale med SuperDæk, hvor medlemmerne nu får 10% på alt.  
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- Sportsudvalg 
Der afholdes sportsudvalgsmøde torsdag den 14. september. 
Der er kommet et oplæg fra Brian amossen og Jørren Kjær om at opdele Sportsudsvalget i et 
Eliteudvalg og i et Sportsudvalg, hvor Brian Amossen tager sig af Eliteudvalget og vores DGU 
hold i Danmarksturneringen, mens Jørren Kjær tager sig af Sportsudvalget hvor Regionsgolfen 
er. Bestyrelsen tiltrådte dette. 
 

- Turneringsudvalg 
DGU har forespurgt til ønsker for den turnering, vi skal lægge bane til i 2022. JB har meddelt 
DGU, at vi ønsker den placeret i juli eller alternativt i maj måned. 

3. Sekretariatet 
- Ladestandere ved gavl – 3-5 pladser 

Bestyrelsen har godkendt at John Christiansen arbejder videre på opstilling af 3-5 ladestandere 
ud for gavlen på klubhuset, såfremt dette kan ske uden omkostninger for FGK. 
 

4. Eventuelt 

a. Et medlem har foreslået en ny kontingenttype 

Bestyrelsens drøftede endnu engang spørgsmålet om etablering af en kontingentgruppe for 

medlemmer over 80 år med 50% kontingent, som foreslået af medlemmet på årets 

generalforsamling. Et af argumenterne for dette var, at man ikke kunne spille så meget mere, s et 

fuldstidskontingent er for dyrt. Bestyrelsen foreslår, at man overgår til A9 og betaler greenfee, når 

man spiller. Det vil næsten have samme effekt, hvis man eks. spiller 2 gange om måneden i 

højsæsonen. 

Bestyrelsen kan ikke tiltræde dette forslag, blandt andet med begrundelse i at det vil koste klubben 

godt 150.000,- i indtægt allerede næste år, samtidig med at mange af disse medlemmer faktisk 

bruger anlægget mere end mange andre fuldtidsmedlemmer. 


