Nyhedsbrev fra bestyrelsen
Nyhedsbrev nr. 8
Fredericia Golf Club november 2015
Mandag d. 2. november afholdtes bestyrelsesmøde i Fredericia Golf Club. I det følgende nyhedsbrev refereres det
vigtigste fra mødet.



På mødet godkendte bestyrelsen regnskab for både FGC og FGB samt budget for FGC og FGB.
Årsresultatet for FGB er som forventet et underskud på kr. 238.000,-. Underskuddet skyldes
overdragelsen af maskiner og leasede aktiver fra FGB til FGC.
Klubbens resultatet på kr. 700.000,- er meget tilfredsstillende og kr. 367.000 bedre end budgetteret.
Det forbedret resultat skyldes lavere omkostninger, hvilket for en stor del skyldes, at der som følge af køb af
maskiner og leasede aktiver, som tidligere blev lejet af FGB, ikke længere betales maskinleje. Klubben har
opnået en beskeden forøgelse af indtægterne for såvel greenfees som for øvrige indtægter, ligesom der er
opnået besparelser vedrørende baneomkostningerne.
Klubbens budget for det næste regnskabsår tager udgangspunkt i uændret kontingentsatser og viser
et overskud på kr. 310.438,-. Budgettet tilfører, i begrænset omfang, ekstra ressourcer til det videre
arbejde med banens dræn.



Fredericia Golf Club består pr. 30. oktober 2015 af 988 medlemmer. Heraf
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fuldtidsmedlemmer
fleksmedlemmer
unge medlemmer
par 3 og long distance medlemmer samt
passive medlemmer.

Årets medlemstilgang har været tilfredsstillende. Målt på antal af seniormedlemmer var klubben ved
regnskabsafslutning 5 seniormedlemmer fra at nå medlemsbudgettet, men desværre også 14 seniorer
mindre end sidste år på samme tidspunkt.
Den 1. december er fristen for udmeldelse eller ændring medlemskab. Det forventes at 10 % af
medlemsskaren udmelder sig pr. 1. januar 2016. Begynderudvalget har ca. 60 prøvemedlemmer som ikke er
blevet clearet i 2015. Mange af dem forventes godkendt til stor bane forår 2016.
Vi opfordrer fortsat alle medlemmer til at gøre opmærksom på golfklubben over for deres ikke golfspillende,
naboer, venner og kollegaer.



Årets generalforsamling afholdes torsdag d. 26. november kl. 19:00 i Fredericia Idrætscenter .
Indkaldelse samt regnskab vil blive udsendt til alle medlemmer senest d. 12. november.
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Baneudvalget afholdte i sidste weekend efterårets arbejdsdage med deltagelse af i alt 40 klubmedlemmer.
Man nåede langt rundt, og fik lagt ny belægning på flere af stierne, et arbejde der vil blive fortsat.
Der blev ryddet kraftigt op i bevoksningen på begge sider af hul 18 således at hul 10, 17 og 18 vil fremtræde
som smuk parkbane, når det en dag bliver forår igen.
Endelig påbegyndtes ændringerne på driving range. Dette vil medføre flere udslagssteder og mindre grus på
måtterne.
Der skal fra klubbens side lyde en stor tak for de frivilliges store indsats.



Den eksisterende medlemsfordel, som giver alle fuldtidsmedlemmer mulighed for at leje en buggy gratis 2
gange pr. sæson, ændres med virkning fra sæson 2016. Fra sæson 2016 kan alle fuldgyldige medlemmer
leje en buggy for kr. 150,- pr. gang. Fuldtidsmedlemmer kan købe et buggyårskort for kr. 2.000,-.
Ændringen skyldes utilsigtet brug af den eksisterende medlemsfordel, hvilket har medført, at det her sidst
på året har været svært for indehavere af årskort at få en buggy.



I løbet af januar og februar vil klubbens køkkenfaciliteter gennemgå en renovering og blive
forbedret. Det er lykkes klubbens sponsorudvalg at få materialer til arbejdet sponsoreret. Montage og
renovering vil klubbens tirsdagsdrenge stå for.
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