Bestyrelsens beretning for Fredericia Golf Club for regnskabsåret
2021 / 2022
Beretningen dækker regnskabsåret 2021 / 2022, men da der er et sammenhæng mellem regnskabsårene, vil
enkelte passager berøre 2022 / 2023.
Gennem sidste vinter var vi påvirket af Coronarestriktioner, som dog aftog hen over foråret.
Coronaen begrænsede os i en del af de planlagte indendørs arrangementer, men det var dog ikke tilfældet i
indendørscentret, hvor der var stor aktivitet efter det blev muligt for restriktionerne.
På banen blev der sidste vinter spillet en ny vinterbane, hvor banen blev spillet bagfra. Det var en succes, så
det vil vi gøre igen den kommende vinter.
Vinteren 2021/2022 var en for golfbanen en god vinter og banen fik en tidlig og optimale start.
Greenkeeperne var meget tilfredse med det gode vejr de fik til opsætningen af banen til sæsonstarten, så banen
var, efter årstiden og det udførte drænarbejde, i rigtig god stand – tak for det.
Vi nåede i mål med drænprojektet i 2021, men vi har over sommeren i år været påvirket af dræn renderne, som
efterhånden blev dybere og mere generende for spillet på banen.
Vores dræn entreprenør vil gennem efteråret hjælpe os med at fylde renderne, så vi til næste sæson kan få en
bane uden generende render, hvilket vi er meget taknemmelig for.
Arbejdet med omlægning af teestederne på hul 13 og 15 er afsluttet.
Banen har hen over sæsonen, opnået en stand, som roses meget af vores gæster og medlemmer. Det kan vi
takke vores gode chefgreenkeeper og flittige greenkeepere for. Stor ros til dem.
Søerne som blev oprenset, forsøger vi løbende at vedligeholde, så de ikke bliver så tilgroet igen. Der er igen
installeret springvand i søen ved hul 18.
Overfladevand fra bl.a. MEESE C’s befæstede arealer er rørlagt gennem golfbanen. Røret afbrydes af et
forsinkelsesbassin. Fra bassinet fortsætter røret under golfbanens hul 14 og ender i et betonhul/flisegrav
tæt på volden der adskiller overdrev ved Ullerup Bæk og golfbanearealet.
Dette anlæg fungerer ikke optimalt på grund af manglende vedligeholdelse og måske manglende kapacitet.
Fredericia Spildevand vil i vinterperioden vedligeholde regnvandsbassinet ved hul 14, så det kommer til at
fungere optimalt. Arbejdet vil foregå efter at vi har lukket sommerbanen, så de kan arbejde uden at genere
vores spil på banen. Når anlægget er vedligeholdt, vil vi følge op på om kapaciteten er tilstrækkelig.
Hul 10 er blevet reguleret lidt for at mindske risikoen for vildfarende bolde mod vores naboer.
Beplantningen mod naboerne har kommunen ændret ved fældning af poppel træer og nyplantning af
plantebælte. Langs skel vil terrænet blive reguleret, så det er muligt for os at klippe og vedligeholde arealet
efter behov.
Vi har fået en ny buggygarage med plads til 12 buggys og færdiggjort terrænreguleringen omkring
klubhuset.
Stierne er som bekendt et problem, som vi vil forsøge at rette op på ved løbende opretning og forbedring
hen over den kommende sæson og så skal vi fremover løbende vedligeholde stierne.
Alle bænke og skraldespande på banen er blevet udskiftet. Vi vil i den forbindelse opfordre til at alle er
opmærksom på at vi skal sortere affald også på banen.
Af hensyn til kravet til sortering af affald, vil alle skraldespande i bagbygningen blive fjernet og der vil blive
etableret en ”miljøstation” ved hegnet og vaskepladsen. Vi opsætter skraldespande til sortering af affald,
som vi opfordrer alle til at bruge.
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På den store p-plads har Nordlys opsat el-standere til opladning af biler og vi beder alle der ikke har behov
for opladning at undgå at parkere på pladserne.
FGC bliver også ramt af den stigende inflation med de høje el-priser m.m. Vi startede for 3-4 år siden med
at reducere udgifterne til energi ved udskiftning af oliefyr til varmepumper og udskifte til led-lys, hvor det
er muligt og senest er vi i gang med udskiftning af belysning i klubhuset, så vi var forberedt. Vi vil også på
andre områder forsøge at spare på den dyre el.
Golfbanen har en kvalitet, som roses af vores medlemmer og gæster.
Vi vil prøve at se fremad og spørger derfor, hvordan ser vores golfanlæg ud om 15 år?
Det kan vi ikke selv overskue og har derfor spurgt golfbane arkitekt Casper Bay Grauballe om, hvordan han
kan forestille sig anlægget kan udvikles. Casper har sendt et oplæg, som baneudvalget og bestyrelsen
drøfter med ham.
Det er nogle visioner, som vi ikke skal forvente ført ud i livet inden for de nærmeste år, men i takt med at vi
kan skaffe økonomien gennem kommunen, fonde, banker og sponsorer, vil visionerne blive gennemført.
Café Spoon er med Jane og familien kommet godt fra start og klubbens medlemmer og gæster roser den
gode mad og service, hvilket er til stor gavn for FGC.
Økonomi:
Økonomisk set, så har regnskabsåret været et godt år. Vi har realiseret et overskud på kr. 280.000, som er
kr. 30.000 bedret end budgettet.
Indtægterne er på kr. 7.005.000 Budgetterede indtægter var på kr. 6.420.000, en afvigelse på kr. 585.000,
som bl.a. udgøres af en medlemsfremgang i året på 73.
Rente- og omkostningsforbruget er på kr. 6.725.000 mod et budget på kr. 6.170.000.
Per vil senere, under dagsordenens punkt 3 gå mere i detaljer med de enkelte regnskabsposter.
Den noget usikre fremtid med stigende inflation afspejler sig i vores budget, så det er nødvendigt at
udskyde opførelsen af ny bygning på driving range, men projekteringen og planlægningen fortsætter, så vi
er klar til at gennemføre projektet i 2024.

Vi vil ikke her gennemgå alle udvalgsberetningerne, men kun komme med enkelte oplysninger fra
udvalgene. De fulde beretninger fra udvalgene vil kunne findes på vores hjemmeside.

Baneudvalget:
Stier er et problem med den tidligere anlagte belægning, det er er vi meget OBS på,
men det har vi ikke haft ressourcerne til at kunne udbedre i 2022 det kommer til at blive lavet i etaper de
næste år frem.
Grundet de store sætninger i dræn renderne hen over sommeren, fik vi en ny udfordring, som bliver løst i
efteråret 2022 eller foråret 2023, det er så stor en opgave, så vi kontaktede firmaet der havde udført
dræningen for at få råd og overblik over situationen. De har efter gennemgangen tilbudt at stille en mand +
maskiner til rådighed uden beregning for at vi kan få udbedret dræn renderne så de står klar til opstarten i
2023 sæsonen - Det mener vi er en flot gestus af firmaet.
Greenkeeperne har i år leveret en fantastisk bane til spillerne i FGC og ikke mindst til glæde for vores
gæster, som har givet udtryk for at de gerne kommer og besøger vores bane igen.
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Klubhusudvalg:
Tirsdagsdrengene har igen i år ydet en stor indsats med udvendig rengøring, vedligehold og forbedringer –
tak for det.
Der er opført ny buggybygning og indrettet plads til cykler.
Bagbygningen er forsøgt rottesikret, men husk ikke at opbevare madvare og slik i skabene.
Terrænet omkring klubhuset og stien fra hul 18 er færdiggjort, dog vil stien blive forbedret.
Alle bænke på 18 huls banen er udskiftet og der er opsat skraldespande med sortering på nogle af hullerne.
Vi har påbegyndt udskiftning af belysning i hele klubhuset for på den måde at spare strøm og der vil
samtidig blive etableret styring med sensorer og mulig for dæmpning. Det vil skønsmæssigt give en
besparelse på ca. 60 – 70% på el til belysning.
Rekrutterings- og fastholdelsesudvalg:
Rekrutterings og Fastholdelses Udvalget har afholdt 3 møder i de 3 første måneder af 2022, primært for at
planlægge og støtte de faste rekrutterings og fastholdelses aktiviteter.
RFU har som sådan bare støttet, den effektive rekrutterings mekanisme der udgøres af et hårdtarbejdende
Begynderudvalg i samarbejde med Kaninklubben, som leverer mange nye deltagere til de mange K-I-K ere.
Af øvrige succesfulde rekrutterings tiltag kan nævnes Kvinder og Golf forløbet, som ikke er i RFU regi, men i
regi af sekretariatet med Rikke Friis i hovedrollen.
Vedrørende fastholdelse se udvalgets årsberetning.
Begynderudvalg:
Begynderudvalget I Fredericia Golf Club, har atter haft et travlt år og har i år og sat ny uofficiel rekord i
antal ny clearede medlemmer med 55 personer.
Vi har I år haft flere yngre mennesker end nogensinde og stemningen har været fantastisk.
2022 har også været året hvor kvinder og golf blev afprøvet og her satte Fredericia Golf Club rekord med 36
deltagere, hvilket var det største hold i hele Danmark.
Til slut vil vi fra udvalgets side, sige alle I klubben tak for samarbejdet, vi ved godt vi ind imellemklemmer os
ind med clearinger, men det har i taget meget godt imod.
Juniorudvalg og Eliteudvalg
Det er i 2022 lykkedes at øge antallet af medlemmer i Juniorafdelingen. Et stigende antal er ligeledes
begyndt at deltage i DGU-turneringer samt interne turneringer i FGC, hvilket vi betragter som meget
tilfredsstillende.
Igen i år har vi deltaget i skolernes Feriesjov, haft besøg af flere skoleklasser og deltaget i skolernes
Idrætsfestival. Ca. 200 elever har været på besøg i FGC.
Ungdomseliten vandt Elitedivision Vest rækken foran Kolding, for andet år i træk. Det betød at vi igen i år
kom i slutspillet, og skulle spille om DM titlen. Der blev spillet finalespil i Værløse. FGC kom hjem med en
flot Bronzemedalje. Holdet bestod af Nicklas Utzon Lund – Christoffer Nissen – Simon Poulsen – Nicolai
Aaquist og Asger Grønlund Jensen samt Holdleder Søren Aaquist. Stort tillykke.
Herrekvalifikationsholdet 1 vandet deres række, og skulle dermed spille oprykningsspil, om en plads i 5.
Division. Holdet vandt oprykningsspillet, og FGC er nu igen repræsenteret i divisions- rækkerne.
Alt i alt et rigtigt godt år for Junior- og Eliteafdelingen.
Klubudvalget:
I efteråret 2021 blev planerne omkring aktiviteter i klubudvalget udfærdiget i håb om, at Covid udviklingen
ville gøre det muligt at gennemføre hele eller blot dele af de programsatte aktiviteter.
Dette lod sig desværre ikke helt gøre.
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Der blev bl.a. gennemført - Syng sammen eftermiddage og de ugentlige Fit4 golf træninger - et nyt initiativ
i samarbejde med Idræt i Dagtimerne - begge aktiviteter med fin opbakning fra medlemmerne.
“Torsdagspigerne" har ugentlig på skift rengjort klublokalerne. Dette arbejde vil fortsætte vinteren
igennem.
En stor tak for indsatsen omkring alle vinteraktiviteterne.

Sponsorudvalg:
Det samlede sponsorbeløb som klubbens sponsorer har støttet FGC med i 2022 er kr. 470.000. Hertil
bidrager klubbens samarbejdsaftaler ligeledes med salg af medlemskaber og greenfee billetter.
Det totale brutto beløb fra årets samarbejdsaftaler udgør kr. 720.000.
I det kommende år vil udvalgets fokus være på at opnå støtte fra sponsorer og fonde til opførsel af en ny
driving range bygning.
Regel og Hcp.udvalg:
Atter i den nu forgangne sæson har vi besvaret regelspørgsmål og reguleret spillehandicap.
Banemarkeringerne er i år blevet vedligeholdt af Bent Stenmann og tak til Bent.
Fra 1. januar 2023 vil der blive indført nogle justeringer af Golfreglerne som offentliggøres medio
november.
Turneringsudvalg:
Turneringsudvalget i Fredericia Golf Club har i sæson 2022 oplevet en rigtig flot medlemsopbakning til
klubbens turneringsprogram. Der er alt i alt blevet arrangeret 9 klubturneringer i sæson 2022 med
deltagelse af i alt 751 deltagere.
Tusind tak til Funsport, First Lease ved Autohuset Vestergaard, Fynske Bank, Tøjbutikken MR. Fredericia,
Alberto Golf, Vinspecialisten Fredericia og Sydbank for at sponsorer årets mange gode turneringer i
Fredericia Golf Club.
I turneringsudvalget er vi rigtig glade for at Café Spoon er tilbage i Fredericia Golf Club. Efter et svært
samarbejde med Café Clava i 2021, har det har været en sand fornøjelse at samarbejde med Jane Poulsen
og Café Spoon i 2022 – tusind tak for samarbejdet.
Tak til hele greenkeeperteamet for meget flotte golfbaner i forbindelse med vores turneringer. Jeres ekstra
indsats har givet medlemmer og gæster ekstra gode oplevelser i forbindelse med deltagelse i
turneringerne.

Afslutningsvis skal der lyde endnu en stor tak til sekretariatet, greenkeeperteamet, udvalgene,
torsdagspigerne, tirsdagsdrengene og alle, der er i årets løb har lagt mange timer og kræfter i at få FGC til
at fungere.

På vegne af bestyrelsen
Erik Ipsen
Formand

