Møde:
Sted:
Deltagere:
Fraværende:
Næste møde:

Referat bestyrelsesmøde den 28. april 2014 kl. 17:00
Mødelokalet Fredericia Golf Club
Jan Bonfils, Torben Møller, Lars Bæk, Mogens G. Andersen,
Bjarne Hansen, Søren Eske Christensen og Martin Libak
Ingen
Torsdag den 12. juni kl. 12.30 (Fuglsangcenteret)

Bestyrelsesmøde 28.04.2014 kl.17.00
Agenda
1. Godkendelse af det seneste møde (06.03.2014)
2. Økonomi samt medlemsstatus
3. Orientering fra udvalg
4. Golfens dag
5. Stillingtagen til eventuel etablering af hundepension
6. Ombygning
7. Evt. fremstød overfor medlemmer af Comwell Kellers Park
8. Installation af CompuPartner til betaling af green-fee
9. E 20 samarbejdsaftale – status
10. Heldalgsskolereform i relation til FGC
11.Eventuelt

Referat:
1.

Godkendelse af referat fra seneste møde.
Referat fra d. 06.03.2014 blev godkendt.

2.

Økonomi og medlemsstatus.
Kasserer Lars Bæk gennemgik klubbens halvårs regnskab.
Klubbens halvårsregnskab ser fornuftigt ud. På indtægtssiden ser det ud til at klubben når den
budgetterede kontingentindtægt. Realiseret indtægter fra greenfee er mindre end budgetteret,
hvilket skyldes at der er solgt færre greenfee billetter sammen med klubbens sponsorkontrakter.
Til gengæld ser det ud til at E20 samarbejdet bliver en stor succes, sammenlagt er greenfee
bedre end budget.
Øvrige indtægter, der væsentligst består af udleje af bagrum og sponsorindtægter er foran
budget. På sponsorområdet ser det ud til at det formentlig bliver svært at holde det budgetteret
niveau.
På omkostningssiden er der ingen større overraskelser. Det kan nævnes at den lune vinter har
medført væsentlige besparelser på varme.
Klubbens resultat for 1. halvår er TDKK 346 bedre end budgetteret, og økonomisk står klubben
således ganske fornuftigt. Klubbens likviditet er TDKK 350 bedre end budgetteret. Ultimo april
indfries den anden leasingaftale med Finans Nord.

Den aktuelle medlemsstatus blev gennemgået. Kasserer Lars Bæk oplyste at de konkrete tal for
medlemsstatus set i forhold til budget 30. september 2014 er:
Flexmedlemmer -0
Hverdagsmedlemmer - 2
Senior medlemmer – 34
Juniorer og ungseniorer - 12
I 2013 opnåede klubben I perioden fra d. 9. maj til 30. september en tilgang på 55 senior
medlemmer.

3.

Orientering fra udvalg.
Baneudvalg:
Fredericia Kommune har givet klubben dispensation til pletvis sprøjtning med pesticider.
Dispensationen gælder for indeværende år.
Årets arbejdsdag var en succes. Ca. 35 frivillige mødte frem og hjalp greenkeeperstaben med at
forbedre banen. Ca. en 1/3 del af banens stier blev genoprettet på arbejdsdagen. Baneudvalget
overvejer endnu en arbejdsdag til efteråret.
Torben Møller forslog at oprette et frivilligt banehold som kan fortsætte arbejdet med
genopretning af banestier.
Der er stor tilfredshed i baneudvalget med banen og det nuværende banelayout.
Martin Libak kontakter kommunen med henblik på genetablering af hegn bag teestedet på hul
15.

Sponsorudvalg:
Mogens G. Andersen orienterede om sponsorudvalgets arbejde. Der arbejdes på flere nye
samarbejdsaftaler og det forventes at aftalerne falder på plads inden for den nærmeste fremtid.
Onsdag d. 23. april udgav klubben i samarbejde med Elbo Bladet og Erritsø tryk årets FGC profil
avis. Klubben havde i samarbejde med Elbobladet solgt 22 annoncer, hvilket er ensbetydende
med at klubben opnår indtjening på profilavisen.
Begynderudvalg:
Sæsonen er startet i begynderudvalget, der er god tilslutning til mandagsturneringen på par 3
banen. Udvalget har allerede clearet et nyt medlem.
Der blandt begynderne og i begynderudvalget stor tilfredshed med par 3 banen.
D. 27. april 2014 afholdte klubbens begynderudvalg Golfens Dag 2014. På dagen besøgte 70
potentielle golfspillere klubben. Derudover havde 13 medlemmer inviteret en gæst til at spille en
9 huls texas scramble på 18 huls banen.
Turneringsudvalg:
Årets to første turneringer har været en succes. Søndag d. 6. april blev årets åbningsturnering
afviklet med 132 deltagere og d. 26. april blev årets første sportsturnering afviklet med 37
deltagere.

4.

Golfens Dag 2014
Se afsnittet ”begynderudvalg” i pkt. 3.

5.

Stillingtagen til eventuel etablering af hundepension
Bestyrelsen var forinden mødet blevet orienteret omkring kommunens høring vedrørende
etablering af hundepension på adressen Vestre Kobbelvej 11.
Bestyrelsen drøftede sagen og blev enig om at lovgivningen for støj i skel bør overholdes ved
etablering af hundepension på adressen.
Martin Libak giver kommunen besked herom.

6.

Ombygning
Ombygningen af det tidligere shoplokale er færdiggjort. Budgettet for ombygningen er
overskredet med et mindre beløb. Der arbejdes fortsat på at finde en sponsor som kan dække
dele af ombygningsomkostningerne.

7.

Eventuelt fremstød overfor medlemmer af Comwell Kellers Park
Den aftale som mange tidligere medlemmer af Comwell Kellers Park Golf Klub har opnået med
Vejle Golf Klub udløber d. 30. juni 2014.
Bestyrelsen drøftede et eventuelt fremstød og blev enig om at hvis de tidligere medlemmer
indmelder sig som en samlet gruppe, kan Fredericia tilbyde medlemskab fra 1. juli og året ud for
kr. 2.000,-, herudover skal der købes en aktie. Der ydes ingen rabat til eventuelle fleks
medlemmer.
Der afholdes et informationsmøde i klubhuset d. 7. maj kl. 19:00 for de tidligere medlemmer af
Comwell Kellers Golf klub.

8.

Installation af Compu Partner til betaling af green-fee.
Greenfee betalingsautomaten blev installeret tirsdag d. 22. april. Bestyrelsen spurgte indtil om
automaten kan administrere reglen med at gæster kan maksimalt gæste spille med
medlemsrabat 5 gange pr. sæson. Systemet kan på nuværende tidspunkt ikke håndtere denne
restriktion, Golfbox og Compu Partner har fokus på at udvikle funktionen. Indtil funktionen er
udviklet, håndteres reglen som hidtil manuelt ved hjælp af eksisterende statistikmodul i Golfbox.

9.

E20 samarbejdsaftale - status.
Martin Libak orienterede bestyrelsen om at klubben på nuværende tidspunkt har solgt 210 E20
medlemskaber.
De seneste informationer fra øvrige klubber er som følger:
Golfklubben Lillebælt
Vejen Golf Klub
Kaj Lykke

10.

110 solgte E20 medlemskaber
80 solgte E20 medlemskaber
100 E20 Medlemskaber

Heldagsskole reform i relation til FGC.
Martin Libak orienterede bestyrelsen om hans deltagelse i et møde angående involvering af
foreninger i de nye heldagsskoler. Bestyrelsen drøftede om FGC bør indgå flere samarbejder
med folkeskoler. Klubben har i forvejen et samarbejde med alle byens 2. klasser. I samarbejdet
bliver alle 2. klasser en gang årligt introduceret for golfspillet.
Bestyrelsen besluttede at klubben ikke vil gøre noget aktivt for at opnå flere samarbejder med
skoleklasser. Klubben er fortsat åben for skoleklasser som ønsker at prøve kræfter med Golf
spillet.

11.

Eventuelt:
Jan Bonfils og Martin Libak aftaler et møde Restaurant Spoon v/ Johnny og Jane Poulsen.
Søren Eske Christen spurgte til om klubben har en Facebook side.
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