Nyhedsbrev fra bestyrelsen
Nyhedsbrev nr. 20
Fredericia Golf Club marts 2017
Tirsdag d. 21. marts afholdtes bestyrelsesmøde i Fredericia Golf Club. I det følgende nyhedsbrev refereres det
vigtigste fra mødet.


På mødet behandlede bestyrelsen klubbens regnskab for regnskabsårets først 5 mdr. 1. oktober 2016 til 28.
februar 2017.
På indtægtssiden mangler der, ved budgetsammenligning, kontingentindtægter svarende til 3
fuldtidsmedlemmer. På omkostningssiden var der fortsat ingen væsentlige afvigelser.
I det igangværende budget er der afsat tdk 60 til oprensning af banesøer. Den kommunale tilladelse til
oprensning af banesøer udløb d. 1. marts 2017. Vejret denne vinter har desværre umuliggjort arbejdet med
oprensning af banesøer. Oprensningen forventes gennemført i næste regnskabsår, og midlerne er reserveret
til projektet.



Fredericia Golf Club består pr. 21. marts 2017 af 900 medlemmer. Heraf
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65



fuldtidsmedlemmer
fleksmedlemmer
unge medlemmer
par 3 og long distance medlemmer samt
passive medlemmer.

Klubbens helt store udfordring er fortsat faldende medlemstal. I den forbindelse er der oprettet et
rekrutterings og fastholdelsesudvalg, som i løbet af vinteren har udarbejdet mange gode initiativer til
hvordan klubben bedre kan fastholde eksisterende medlemmer og blive bedre til at rekruttere nye
medlemmer. På basis af udvalgets anbefalinger har bestyrelsen besluttet, at anvende tdk 40 til dækning af
nedennævnte gratis aktiviteter samt tilførsel af yderligere træningstimer til juniorerne, alt med henblik på at
øge medlemstallet.
Der er nedsat en KIK ambassadør gruppe, som har til formål at hjælpe klubber i klubben med at blive mere
synlige. Der arbejdes ud fra devisen, ”det er let at opsige et medlemskab, men svært at forlade et fællesskab”
Gruppen har endvidere til formål at sikre at klubbens mange rekrutteringsinitiativer bliver synliggjort i
forbindelse med KIK arrangementer.
I Indslusnings og fastholdelsesgruppen er der udarbejdet følgende initiativer, som vil blive implementeret
i klubben i løbet af 2017:
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I golfsæsonen afholdes der månedlige informationsmøder, især henvendt imod nye medlemmer.
Der tilbydes gratis træning til medlemmer med højt handicap.
Der oprettes et mentorkorps for nye medlemmer.
Der vil blive arbejdet med klubbens synliggørelse af informationer for især nye medlemmer.
For at tiltrække flere prøvemedlemmer tilbydes der GRATIS prøvemedlemskab i 2017
Det eksisterende ”prøv golf gratis” koncept optimeres.

Der er dannet en ”SoMe” arbejdsgruppe som har til formål at gøre Fredericia Golf Club bedre i anvendelsen
af sociale medier (Især Facebook). Gruppen opfordre alle medlemmer til at følge klubben på Facebook, siden
kan findes ved at klikke her, Husk at trykke på ”synes godt om”
Bestyrelsen opfordre alle medlemmer til, i forbindelse med forårets mange rekrutteringsaktiviteter,
at invitere en ikke golfspillende nabo, ven eller bekendt med på golfbanen.
Medlemmer af FGC er hele året rundt velkommen til at invitere ikke-golfspillende gæster til at afprøve
spillet GRATIS på klubbens træningsfaciliteter og eller 9-huls pay and play bane. Golfudstyr kan i forbindelse
med prøvespil lånes gratis af klubben.


Det er med glæde at vi kan meddele at Fynske Bank Fonden har støttet Fredericia Golf Club med kr. 25.000.
Pengene er allokeret til at øge sikkerheden på og omkring golfbanen. Helt konkret vil pengene blive
brugt på etablering af en Læ- og Lyn hytte ved banens hul 5 samt indkøb af et udendørs hjertestarterskab.



Fredericia Golf Club har indgået en aftale med Fredericia Idrætscenter. Hvor medlemmer af Fredericia
Golf Club har mulighed for at melde sig ind i FICNESS, og gøre brug af alle FICNESS’ faciliteter for 199,00 kr.
(normalpris 279,00 kr.). Ved indmeldelse skal DGU kort fremvises.



Sommerbanen forventes åben fra lørdag d. 1. april kl. 7:00. Årets åbningsturnering afvikles d. 9. april og
tilmelding kan ske via Golfbox.

