Nyhedsbrev fra bestyrelsen
Nyhedsbrev nr. 23
Fredericia Golf Club august 2017
Mandag d. 21. august afholdtes bestyrelsesmøde i Fredericia Golf Club. I det følgende nyhedsbrev refereres det
vigtigste fra mødet.


På mødet behandlede bestyrelsen klubbens regnskab for regnskabsårets første 10 måneder.
På indtægtssiden mangler der, ved budgetsammenligning, indtægter svarende til 14
fuldtidsmedlemmer. På omkostningssiden var der fortsat ingen væsentlige afvigelser.
Det indebærer, at vores estimat nu er godt kr. 40.000 under det budgetterede årsresultat på kr. 240.00.



Fredericia Golf Club består pr. 21. august af 2017 af 942 medlemmer. Heraf
661
125
63
36
57

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

Klubbens samlede antal medlemmer er identisk med august 2016, fordeling er blot anderledes i det klubben
sammenlignet med 2016 har 19 seniormedlemmer mindre, men til gengæld har en tilgang på 12 Par 3
medlemmer samt 7 flexmedlemmer. Denne udvikling positiv idet medlemmerne forbliver i FGC, men set på
den korte bane, er det økonomiske udbytte negativt.
Fredericia Golf Club har i sensommeren 2017 oprettet 3 begynderhold med plads til i alt 36 nybegyndere, i
skrivende stund er i alt 30 pladser blevet besat. I foråret igangsatte Fredericia Golf Club 7 begynderhold
med 75 deltagere.


Vi kan med glæde meddele alle klubbens medlemmer at læ- og lynskuret ved hul 5 nu er
færdigmonteret med lynafleder. Det betyder at skuret nu kan tages i brug i tilfælde af tordenvejr.
Læ og lyn skuret ved hul 5 er opført af klubbens tirsdagsdrenge med økonomisk hjælp fra Fynske Bank
Fonden.



Fredericia Kommune har netop påbegyndt deres arbejde med at sikring af vandløbet mellem hul 11
og golfbanesøen. Sikring sker ved at ilægge mange sten så erosionen af skrænten kan kontrolleres.
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I løbet af oktober 2017 igangsætter kommunen arbejdet med etablering af en ny palisadevæg mellem
golfbanesøen og 12. green. Etablering af palisadevæggen ved hul 12 afslutter kommunens klimaprojekt ved
golfbanesøen.
Hvis vejret tillader det, forventer Martin Asger Sørensen og hans greenkeeperteam at igangsætte
arbejdet med oprensning af golfbanens vandhuller i oktober 2017. Oprensningsarbejdet har været
udsat, hvilket skyldes at vinteren 2016/2017 ikke tillod kørsel med tunge maskiner på vores golfbane.


Fredericia Golf Club råder fra mandag d. 28. august over 6 stk. buggys. Vi har oplevet en stigende
efterspørgsel efter buggys fra klubbens medlemmer og gæster, hvilket er årsag til at bestyrelsen har besluttet
at indkøbe 2 ekstra buggys.



Der er opstået tvivl om, hvad en godkendt markør er, når en spiller vil spille en EDS-runde og opnå en
tællende score. En godkendt markør efter reglerne i EGA-handicapsystemet vil sige, at det er
en person, der har et DGU-nummer.
Vil en spiller gerne spille en tællende EDS-runde og spilleren ønsker at have en markør
med på runden, som ikke har et DGU-nummer, så er det blot at henvende sig til formanden
for Regel- og handicapudvalget og få en eventuel dispensation.
Er tiden ikke til at indhente en dispensation, så spil runden alligevel med en markør, der ikke
har et DGU-nummer og kontakt bagefter formanden for Regel- og handicapudvalget for at få
godkendt markøren.



Kommende aktiviteter i Fredericia Golf Club:
16-17. september
23-24 september
7. oktober.

Åbne Klubmesterskaber i FGC - tilmelding via golfbox klik her
Aldersbestemte Klubmesterskaber i FGC - klik her
Tøjekspertens Løvfaldsturnering – klik her

Vi ønsker alle klubbens medlemmer god sensommer.

