Nyhedsbrev fra bestyrelsen
Nyhedsbrev nr. 21
Fredericia Golf Club maj 2017
Mandag d. 1. maj afholdtes bestyrelsesmøde i Fredericia Golf Club. I det følgende nyhedsbrev refereres det vigtigste
fra mødet.


På mødet behandlede bestyrelsen klubbens regnskab for regnskabsårets første 6 måneder.
På indtægtssiden mangler der, ved budgetsammenligning, indtægter svarende til 20
fuldtidsmedlemmer. På omkostningssiden var der fortsat ingen væsentlige afvigelser.
Halvårsregnskabet udviser et resultat der er kr. 80.000,- bedre en budgetteret. Klubbens likviditet var pr. 31.
marts kr. 240.000,- bedre end forventet.



Fredericia Golf Club består pr. 30. april 2017 af 915 medlemmer. Heraf
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fuldtidsmedlemmer
fleksmedlemmer
unge medlemmer
par 3 og long distance medlemmer samt
passive medlemmer.

Fredericia Golf Club har i foråret 2017 oprettet 7 begynderhold med plads til i alt 84 nybegyndere, i
skrivende stund er i alt 51 pladser blevet besat.


Søndag d. 30. april blev Golfens Dag 2017 afviklet i Fredericia Golf Club. 70 golf nysgerrige gæster mødte
frem på dagen. 10 personer indmeldte sig som prøvemedlem på dagen og i dagene efter har yderligere 15
personer indmeldt sig som prøvemedlem. FGC har fået stor ros for den måde vi afviklede Golfens Dag, og der
skal lyde en stor tak til de 40 medlemmer som frivilligt hjælp til med afvikling af Golfens Dag 2017.



I skrivende stund har 81 medlemmer doneret kr. 200,- til Fredericia Golf Club, det betyder vi nu mangler
20 donationer for at opnå status som almennyttig forening.



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.
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Bestyrelsen opfordre fortsat alle medlemmer til, i forbindelse med forårets mange
rekrutteringsaktiviteter, at invitere en ikke golfspillende nabo, ven eller bekendt med på golfbanen.


E-20 medlemskab kan fortsat købes i sekretariatet, prisen er nu steget til kr. 695,-. Indtil videre er der solgt
329 E20 medlemskaber i 2017. Til sammenligning blev der solgt 326 E20 medlemskaber I sæson 2016.

