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

1. Regnskab 01.01-30.04 2022 
JB genemgik regnskabet, der stadig ser pænt ud, med et resultat der er lidt bedre end budgetteret. 
 

2. Orientering fra formand og udvalg  
Formand & udvalg 

a. Formand 
Indledningsvis opfordrede formanden for at fremme ”sjællands hyggeligste golfklub” til at vi holder 
en pæn og ordentlig tone samt har en positiv tilgang til henvendelser og problemer. 
Der planlægges efter et medlemsmøde torsdag den 16. juni, hvor baneudvalget orienterer om 
baneplanerne, endvidere skal der orienteres om frivillig bidragsindsamling (100 personer á 200kr 
udløser moms-bidrag) 
Der arbejdes videre med idé om afholdelse af ”kursus” om mentaltræning og kostvejledning. 
 

b. Udvalg 
- Baneudvalg 

Der har været afholdt MUS samtaler med alle medarbejdere. 
Der er indkøbt indsatser til alle hulkopper, som gør at boldene let kan løfters op af hullet med 
flagstangen, uden at ødelægge hullet. 
Der indkøbes en nøgleboks til nøglerne til boldmaskinen, så de er tilgængelige når 
sekretariatet er lukket. 
 

- Begynderudvalg 
Der er p.t. godt 90 begyndere i gang, og der kommer mange nye til fra vores intro weekends. 
Dette betyder at begynderudvalget har rigeligt at se til. 
 

- Bygningsudval 
Henrik Helt er i gang med en række af reparationer, blandt andet er vinduet skiftet i Heltens 
Hus og en af ruderne i starterhuset er udskiftet. 
Henrik Helt udskifter træpladen på Restaurantens reklameskilt ved indkørslen u/b da vi har et 
stykke træ stående der kan bruges. 
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- Frivilligudvalg 
Remmen på træner studioet er blevet malet og starterhuset males  når vejret tillader det. 
Næste uge arbejdes der på jordvolden ved drivingrangen. 
Der er nedgravet flex slange ved de nye træer, så vandingen giver et bedre resultat. 
 

- Hverveudvalg 
Vores Facebook kampagne kører på 2. måned, og selv om der kommer færre emner end i 
covid-19 årene, så kommer der stadig pænt mange der er interesseret i vore intro kurser. 
P.t er der i alt 75 der har købt et intro kursus. 
På første weekend var der 11 deltagere, og heraf kom der efterfølgende 9 nye 
begyndermedlemmer. 
JK og teamet bag vores intro kurser lægger rigtig mange kræfter i både opfølgning på de 
mange der viser interesse, og efterfølgende i afholdelse af kurserne, der ligger 14-15 maj, 21-
22 maj, 26-27 maj, 11-12 juni, 26 juni og 2-3 juli. 
 

- Juniorudvalg 
Mette og udvalget er i fuld gang med årets aktiviteter i Juniorudvalget. 
Der er kommet 3 nye medlemmer i udvalget. 
Der er tilmeldt 2 hold til juniorturneringen, et U16 og et U25 hold. 
DGI afholder webinar om forældreinddragelse. 
Der var på grund af Danmarksturneringen, hvor en del af vores juniorer deltog, kun 8 deltagere 
til vores Nordbaneturnering.  
 

- Kommunikationsudvalg 
- FGK Avisen 
JK/JB i samarbejde med Hans Jørgen Bennedsen arbejder på et nyt tiltag med en FGK online 
nyhedsportal, hvor alle nyheder kan lægges op, for på den måde at få kontakt til alle 
medlemmer, og specielt dem der ikke kan/vil bruge Facebook. 
 

- Ordens- & Amatørudvalget 
Steffen Johansen har overtaget formandsposten i Ordens- og Amatørudvalget, der er klubbens 
uafhængige instans ved klager og hændelser i golfklubben. 
 

- Sponsorudvalget 
Der arbejdes løbende på tiltrækning af nye sponsorer, og resultatet for 2022 se rigtig flot ud. 
Bestyrelsen drøftede en sag med en sponsor, omkring prisfastsættelse, og besluttede at 
fastholde den indgåede aftale. 
 

- Klub 37 
Klub 37 er kommet godt i gang, både med træning og månedsturneringer. 
Det blev besluttet af alle der får godkendelse til stor bane senere end 1. juli kan være med i 
Klub 37 gratis i det år de får tilladelsen og detefterfølgende år. De kan så deltage en dnu et år 
for kr. 150,-. Dette gælder for alle der får bagmærke fra 1.7. 2022. 
 

- Sportsudvalg  
Nyheder der lægges på Facebook skal også formidles på klubbens hjemmeside, i hvert fald 
indtil ”FGK online Avisen” er klar. 
Der har været afholdt elitesamling, hvor der med stor succes var et indlæg fra en 
mentaltræner og også et indlæg om ”Spis dig til et bedre resultat”. 
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Trænerne har afholdt samtaler med hver enkelt spiller og fastlagt samarbejde og planer for 
2022.  
 
 
 
Turneringsudvalg 
Der bør udarbejdes en skabelon for hvordan de enkelte turneringer sættes op, set i forhold til 
at begrænse banelukninger mest muligt. Denne bør indgå i formandsinstruktionen. 

3. Sekretariatet 
Askebægeret ved de overdækkede udslagssteder på drivingrange fjernes. Det præsiceres i ordensreglerne at 
det ikke er tilladt at ryge i det overdækkede område foran skydedørene. 
Der opsættes ”Rygning forbudt” skilte både i det overdækkede område og i Heltens Hus. 
Der udarbejdes bedre skilte til boldautomat og det overdækkede område, med information om 
boldautomatens /drivingrangens åbningstider. 
 

4. Eventuelt 

- El standere 

Vi har modtaget kontraktudkast fra Nordlys, på opsætning af el ladere ved parkeringen. JB/NE gennemgår 

kontrakten, der i øvrigt er uden omkostninger for FGK. 

- Bestyrelsesturneringen 

Denne afholdes den 25/6 og IMS kommer med ”arbejdsplan” for bestyrelsen. 

- Flagning ved danske vindere på Europaturen 

CB tilbød at begynderudvalget gerne tager flaget ned om mandagen når der flages for de danske vindere. 

På den måde kan det sidde oppe længere på dagen. 

 


