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Dagsorden til bestyrelsesmøde Kl. 17.30  (ØK fra 16.30) 
 
Deltagere    
 Niels Erlandsen (NE)  
 Inger M.  Stubbergaard (IS)  
 Jørren Kjær (JK)  
 Peter Kirketerp (PK) 
 Lars John Jørgensen (LJJ) 
 Bo Lerche Henriksen (BLH) 
 Merethe Skyum (MS) Afbud 
 Christian Brangstrup (CB)  
 Ricky Kofoed-Madsen (RKM) 
 Jørgen Bundgaard  (JPB) 
 
 
Dagsorden      
     

1. Præsentation af deltagere 
Alle medlemmer af nye bestyrelse lavede en kort præsentation af sig selv. 
,  

2. Regnskab 01.01-31.03 2022 (PK) 
JB gennemgik regnskabet, der totalt er en smule bedre end budgettet, men på enkelte områder viser øgede 
udgifter til driftsomkostninger, hvorfor der skal holdes godt øje med udgifterne. 
 

3. Orientering fra formand og udvalg  
Formand & udvalg 

a. Formand (NE) 
NE bød velkommen til den nye bestyrelse og glædede sig til et godt samarbejde. 
 

b. Udvalg 
- Baneudvalg (IMS) 

Der er udarbejdet en maskinliste, hvor hver enkelt maskine er vurderet i forhold til 
brugsmønster, alder og stand, og der er samtidig lavet en prioriteret ønskeliste til opdatering 
af maskinparken. JB lægger den ind i et regneark, der kan anvendes til fremtidig brug ved 
servicering af maskiner, så vi får et overblik over omkostninger til service og reparationer på 
den enkelte maskine, til brug for en eventuel udskiftning. 
 
Der afholdes baneudvalgsmøde torsdag den 21. april. 
 

- Begynderudvalg (CB) 
Begynderudvalget er kommet godt i gang, og p.t. er der ca. 70 begyndere. 
Den 6.4 begyndte onsdagsgolfen. 
Den 11.4 begyndte mandags 
Træningen er kommet godt i gang. 
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- Bygningsudvalg (Henrik Helt) 
Vi har modtaget tilbud på nyt tag til bygningen mellem greenkeeperhuset og bagladen, idet 
dette er nedslidt og noget af træet rådnet. Prisen udgør godt kr. 100.000,- plus moms. 
JB søger midler fra Frederikssund Kommune til dette. 
 

- Frivilligudvalg (IMS) 
Der har været afholdt møde for frivillige, hvor 15 deltog. 
Jorden ved drivingrange gøres færdig som vold mod parkeringsområdet. 
Det manglende malerarbejde på diverse steder påbegyndes så snart vejret tillader det. 
Det blev aftalt at der sættes ”isoleringsrør” omkring stolperne på de overdækkede pladser på 
drivingrange, for at minimere risikoen for tilbageslag af bolde. 
Det overvejes om der skal monteres plader mellem udslagsstederne. 
 

- Handicapudvalg (JB) 
Bestyrelsen kigger efter en ny formand til udvalget. 
 

- Hverveudvalg (JB) 
Vores Facebook kampagne er kommet godt i gang, vi har på knap en måned fået 42 emner 
hvoraf de 23 har booket plads på et hold. Det er lidt færre end de tidligere år, men indtil for en 
uge siden har vejret også været koldt, så vi håber at der med varmen også kommer flere 
emner. 
Vi er dog oppe på i alt 44 deltagere på de foreløbig 4 gange, idet JK har kontaktet emner fra 
sidste år, der ikke kunne de dage vi havde fastlagt, og det har givet et flot resultat. 
 
JB checker med Funnel First teksterne på reklamen. 
 
Vi overvejer om vi skal have enklelte endags arrangementer, da der er nogle der ikke kan to 
dage. 
 

- Juniorudvalg (NE) 
Der har været afholdt US Kids turnering i FGK onsdag den 13. april, en lidt anderledes 
juniorturtnering, da der gerne må være caddie med. I alt 43 deltagere fra Danmark og Sverige 
var med, og FGK tog pænt del i topplaceringerne. 
 

- Kommunikationsudvalg (JB) 
Bestyrelsen drøftede afholdelse af medlemsmøder i 2022, og det første er planlagt til den 
16/6, hvor emner som ”Den perfekte Golfspiller”, ”Banenudvikling hvor er vi”, ”Teesteds 
ansvar” og ”Ro omkring teestedet” kunne være nogle af emnerne. 
Der er stadig store problemer med nedslagsmærker der ikke oprettes, og forkert placering af 
river i bunkers efter brug. 
 

- Ordens- & Amatørudvalget 
Der afsøges blandt medlemmerne en ny formand tilæ udvalget. Formanden kontakter emner. 

-  
Regeludvalget 
Der skabes kontakt mellæem Greenkeeperchefen og Jesper Parkhøi (JP), vedrørende 
fastlæggelse af brug af lokalregel om lejeforbedring, således at JP giver besked pr. email til jb, 
når der ændres betingelser, hvorefter JB sørger for at sætte de nye gældende regler op på 
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både hjemmeside og på bordet ved sek.  
 

- Sponsorudvalget 
Der er godt gang i arbejdet, og der er kommet enkelte nye sponsorer til. 
 

- Klub 37 
Udvalget er kommet i gang og der er afholdt åbningsturnering. 
 

- Sportsudvalg  
ii. Eliten (MS) 

Eliten er kommet godt i gang med træningen og Brian har haft samtale med de fleste 
spillere. Lørdag den 23.4 er der træningssamling for alle holdene. 
Danmarksturneringes første spilleweekeend er den 7-8 maj. 
 
Elitetider lørdage 
Bestyrelsen drøftede de ønskede reservationer af tider, og besluttede at det var ok, med 
lørdage fra 13.00 til 14.00, men dog med den klausul, at alle tider der ikke var brug for 
skulle være slettet senest torsdag i ugen før (knapt 1½ uge). 
 

iii. Regionsgolf 
Nogle af regionsholdene mangler damer 
Kravet om klub poloer blev drøftet igen, og kravet fastholdes og støttes af en samlet 
bestyrelse. 
JB har fået Oswald academy til at genoptrykke Hulspils regelbogen til os, så vi får i løbet af 
14 dage 100 stk. 
 

- Turneringsudvalg 
RKM påtog sig hvervet som kontaktperson fra Bestyrelsen til Turneringsudvalget. 
RKM deltager i turneringsudvalgets møder. 

4. Sekretariatet 
- Damedagen, brev fra Anne-Marie Skovgaard Sørensen 

Bestyrelsen drøftede brevet fra Damedagen og der blev efterfølgende udarbejdet et svarbrev 
som JB fremsender. 
 

5. Eventuelt 

a. Liste over igangværende aktiviteter 

Der udarbejdes et skema over bestyrelsens igangværende aktiviteter, hvor der er sat ansvarsperson 

og deadline på. 

b. Fysioterapeuten er kommet godt i gang og der er livlig aktivitet med bestillinger, hvorfor det 

fremover vil være muligt at få behandling hver fredag. 

c. Rygepolitik i klubben – der bør udarbejdes en rygepolitik, der indarbejdes i ordensreglerne for 

klubben. 

d. John Christiansen gives tilladelse til at sælge de brugte træningsbolde. 

  


