Nyhedsbrev fra bestyrelsen
Nyhedsbrev nr. 24
Fredericia Golf Club oktober 2017
Mandag d. 23. oktober afholdtes bestyrelsesmøde i Fredericia Golf Club. I det følgende nyhedsbrev refereres det
vigtigste fra mødet.


På mødet godkendte og underskrev bestyrelsen klubbens regnskab for regnskabsåret 2016/2017.
Regnskabet viser et årsresultat på tdk. 345 mod et budgetteret resultat på tdk. 240. Det bedre resultat
skyldes lavere renteudgifter samt en besparelse på tdk. 60 som følge af, at vejret ikke har gjort det muligt at
oprense banens søer.
Regnskabet viser en nedgang i kontingentindtægter på tdk. 70. Denne udvikling er blevet blev udlignet af
højere indtægter på greenfee og sponsorater.
Bestyrelsen har vedtaget budget for regskabår 2017/2018. Der budgetteres med en nedgang i
kontingentindtægter på tdk. 50. Årsresultatet forventes at blive tkdk. 150. Det forventede resultatet vil, når
man indregner klubbens afskrivninger og planlagte investeringer, medføre en positiv likviditetsændring på
tkr. 100.
Den udskudtee oprensning af søerne er medtaget i budget for 2017/2018.
I det kommende regnskabsår er der planlagt investeringer til en værdi af tkr. 283. Klubbens bunkerrive
maskine skal udskiftes for tdk. 200. Klubbens greenklipper står overfor en renovering af klippeled for tdk. 70.
Klubben har en gammel leasingaftale på et græsprikkeredskab som udløber i 2018, i forbindelse med
afslutning af leasingaftalen frikøber FGC redskabet til en scrapværdi af tdk. 13.
For at sikre at vi kan planlægge på længere sigt, er den tidligere Plan 2019 nu erstattet af en Plan 2020.



Fredericia Golf Club består pr. 30. september af 2017 af 963 medlemmer. Heraf
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36
55

fuldtidsmedlemmer
fleksmedlemmer
unge medlemmer
par 3 og long distance medlemmer samt
passive medlemmer.
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Klubbens samlede antal medlemmer er identisk med 30. september 2016. Fordelingen af medlemmer er
markant anderledes, i det klubben sammenlignet med 2016 har 22 seniormedlemmer mindre, men til
gengæld har en tilgang på 12 Par 3 medlemmer samt 10 flexmedlemmer. Denne udvikling er positiv idet
medlemmerne forbliver i FGC, men set på den korte bane er det økonomiske udbytte negativt.


Klubbens Tirsdagsdrenge er fuld gang med at bygge læ- og lynskur nummer 2. Læ- og Lynskuret forventes
opsat på bag9 med færdigmonteret lynafleder inden foråret 2018.



Årets generalforsamling i Fredericia Golf Club og Fredericia Golf Bane A/S afholdes onsdag d. 29. november
kl. 19:00 i ADP Lounge Fredericia Idrætscenter.



Sensommeren og efteråret 2017 har været exceptionel våd. Meget usædvanligt har vi i denne sæson været
nødsaget til at lukke golfbanen 3 dage i august, 7 dage i september og stort set hele oktober, for at beskytte
golfbanen. På baggrund af ovenstående har bestyrelsen påbegyndt indsamling af erfaringer fra golfklubber,
som har gennemført større dræningsprojekter.

