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Referat fra bestyrelsesmøde 
 
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) 
 Peter Kirketerp (PK) 
 
 
Dagsorden      
     

1. Regnskab 01.01-28.02 2022 
JB gennemgik regnskabet, der stort set følger budgettet.  
 

2. Orientering fra formand og udvalg  
Formand & udvalg 

a. Formand 
Diverse forhold under generalforsamlingen. 
Se i øvrigt under udvalgene mm. 
 

b. Udvalg 
- Baneudvalg 

IMSorienterede om de igangværende opgaver i baneudvalget og på banen. 
Greenkeeperne er i gang med klargøringen til sæsonstart, og der er blevet udlagt micronæring 
på greens, og arbejdet med pålægning af rullegræs, de steder der er bygget om, pågår. 
Fairways er klippet en gang. 
 
Vi håber på at kunne åbne til sommergreens omkring 1.4, men lige nu er jordtemperaturen 
stadig kun på 2-3 grader, og vi skal op på min 6-7 grader. 
  

- Begynderudvalg 
Begynderudvalget har holdt møde, og planen for opstart af sæsonen 2022 er, at 
- onsdagsklub begynder 6/4 
- mandagsklub begynder 11/4 
- træningsmoduler vil være mandag og lørdag som sidste år, og begynder 11/4 
- regelkurser begynder 19/4 
 
De regelspørgsmål, begynderudvalget anvender, gennemgås inden sæsonstart. 
Udvalget ønsker mere synlighed på mandagsturneringerne fra bestyrelsen, klubberne i 
klubben og specielt klub 37+. 
Udvalget er klar til Golfens Dag den 24/4. 
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- Bygningsudvalg 
Vaugn har gennemgået vores bygninger og kommer med en rapport over standen. 
Der er allerede nu igangsat udskiftning af de dele af de bærende stolper på klubhuset, hvor der 
har været råd i bunden. 
 

- Frivilligudvalg 
De frivillige på banen har været i gang med reparation af huller på banen, der hvor der har 
været gravet i forbindelse med træplantning m.v. 
David, vores greenkeeperchef, og vores bunkerhold drøfter planerne for 2022. 
 

- Hverveudvalg 
Vores hvervekampagne er klar og igangsættes mandag den 21. marts. 
Vi forsøger med et endagshold den 10. april, og fortsætter med weekend introhold den 30/4-
1/5, 14/5-15/5, 21/5-22/5 og 11/6-12/6. Yderligere weekends kan evt. komme på senere. 
 
Der er Golfens Dag den 24. april 
 

- Juniorudvalg 
Der er tilmeldt et U16A hold og et U25 hold. 
 

- Kommunikationsudvalg 
Hans Jørgen Bennedsen og JB er i gang med oprydning på hjemmeside og underliggende 
dokumenter, og i den forbindelse drøftede bestyrelsen, hvor længe vi skal have data liggende 
på hjemmesiden. Beslutningen blev, at for de almindelige udvalg er sidste år og indeværende 
år nok, men for områder som generalforsamling/regnskaber og baneudvalget, beholder vi alle 
ting. 
 

- Ordens- & Amatørudvalget 
Såfremt Niels vælges som formanf for klubben, skal der findes en ny formand til dette udvalg. 
 

- Sponsorudvalget 
Den 24. marts kigger Lokalavisen og MENY forbi, når de nye sponsor drivingrangebolde 
præsenteres. 
  

- Klub 37 
JB og Connie Hjelm holder i næste uge møde, hvorefter der udsenders infomail til de, der er 
aktuelle for klub 37+ i år. CB afleverer liste over alle, der har fået bagmærke i 2021. 
  

- Sportsudvalg  
- Eliten 
   Der har været afholdt udvalgsmøde, og der arbejdes på sæsonstart med træningssamling. 
- Regionsgolf 
   Der er tilmeldt 12 hold, og hele 110 medlemmer har skrevet sig på til at spille regionsgolf. 
 

- Turneringsudvalg 
JN og PB har deltaget i DGUs turneringslederkursus. 
Der er lavet aftale om en ny turnering med Guldsmedeforretningen Carlo Christiansen. Der er 
plads til 72 deltagere.   
 



Bestyrelsesmøde i 
Frederikssund Golfklub 

15. marts 2022 
 

 

 

 

 
 
Sekretariatet 

- Restaurant åbningstider 
Bestyrelsen drøftede den manglende åbning af restauranten, og der blev nedsat en gruppe 
bestående af Jørren Kjær og Inger Margrethe Stubbergaard, der tager en drøftelse med Frank, 
og finder en aftale om, hvad vi gør fremadrettet.  
 

3. Eventuelt 

- Kandidater 

JB orienterede bestyrelsen om hvilke kandidater der var til de bestyrelsesposter, der skal 

besættes. 

Til posten som formand er der kommet et emne, Niels Erlandsen, som p.t. er næstformand. 

 

Til posten som næstformand er der kommet to emner, Jørren Kjær, som Niels Erlandsen har 

peget på, da han skal ”dække af” for Niels. Peter Basse, der p.t. er bestyrelsesmedlem, har 

også meldt sit kandidatur. 

 

Til posten som kasserer er der kommet et emne, Peter Kirketerp. 

 

Til posterne som bestyrelsesmedlem skal der vælges 3 medlemmer, og der er kommer 7 

emner. 

 

- Peter Basse* 

- Lars Gredsted 

- Bo Lerche Henriksen 

- Lars John Jørgensen 

- Jørren Kjær* 

- Jeanne Neumann. Har efterfølgende trukket sig af personlige årsager. 

- Ole Nøhr-Petersen 

- Merethe Skyum 

• Kun såfremt han ikke vælges som næstformand. 

 

 

Til posterne som suppleanter kan der vælges op til 4, og der er kommet 5 emner. 

 

- Christian Brangstrup 

- Bo Lerche Henriksen* 

- Lars John Jørgensen* 

- Ricky Kofoed Madsen 

- Merethe Skyum* 

• Kun såfremt de ikke vælges til bestyrelsen. 
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- Ladestandere 

DGU har indgået aftale om installation af ladestandere i de danske golfklubber. FGK kigger på 

denne aftale. 

 

- Fysioterapeut i klubben 

JK har efter den aftale, der blev drøftet på februarmødet, lavet aftale med en fysioterapeut om 

behandlinger i klubben, med en attraktiv pris for klubbens medlemmer. 

Det betyder at klubbens medlemmer i stedet for at skulle betale kr. 650,- for første behandling 

og 450,- for de efterfølgende, kun skal betale kr. 350,- pr. 45 min. behandling. 


