
 
 

Beretning for sponsorudvalgets arbejde i 2021 

 

FGC Sponsorudvalg som i skrivende stund består af Carsten Nygaard Lund, Paw Hjelmberg Laursen, 

Erik Madsen og Martin Libak, har i løbet af sæson 2021 vinkede farvel til 3 udvalgsmedlemmer.  

Lars Jensen udtrådte grundet job og golfklub skifte efterår 2020. Mogens G. Andersen ønskede i 

efteråret 2020 at udtræde af udvalget efter 8 års tro tjeneste i klubbens sponsorudvalg. Jan Svanborg 

ønskede ligeledes at udtræde grundet en skade der forhindre ham i at spille golf. Der skal lyde en stor 

tak til alle tre for deres arbejde og indsat i udvalgsarbejdet. En ekstra stor tak skal gå til Mogens G. 

Andersen som igennem 8 sæsoner har været en af udvalgets bærende kræfter. 

I udvalget vil vi meget gerne være 5-6 personer, så vi søger nye udvalgsmedlemmer som har lyst til at 

hjælpe Fredericia Golf Club med indgåelse af nye og forlængelse af eksisterende 

sponsorater/samarbejdsaftaler. Hvis man vil høre mere om udvalgets arbejde kan Martin Libak 

kontaktes i klubhuset eller på telefon 7592 3033.   

Vi er meget beærede over at stort set alle eksisterende sponsorer i FGC har fortsat deres samarbejde 

med og støtte til Fredericia Golf Club i sæson 2021. I løbet af året er det endvidere lykkes for os at 

udvide antallet af sponsorer / samarbejdspartnere, hvilket vi er stolte af. 

 

Årets samarbejdspartnere / sponsorer i Fredericia Golf Club:   

Klik på firmanavnene for at læse mere om klubbens samarbejdspartnere/sponsorer 

 

ADP A/S  Fynske Bank  P. Fournaise A/S  

Advokatgruppen  GF Forsikring Trekantområdet  P.L. Jessen ApS  

Auto-Centralen A/S  Handelsbanken  PR Offset  

Autohuset Vestergaard A/S  HH Køreskolen  PriceWaterHouseCoopers  

Bankdata  IT WIT ApS  Randal Beton ApS  

Board Advisors  Sparrekassen Danmark  Rapollo Resins  

Business Fredericia  Jysk Service ApS  RHB Development  

Carl Stahl A/S  Karvil Biler  Royal Unibrew A/S  

Computer Care  Kentaur A/S  RSM Danmark  

Davidsen Tømrerhandel A/S  KM Telecom A/S  SM Entreprenørfirma A/S  

Deber Ventilation  Linde Group  Spar Nord  

Findminrejse.dk  Mr. Fredericia  Stage Advokat firma  

Fredericia Auto-Service A/S  M. Rasmussen Middelfart A/S  Sydbank  

Fredericia Shipping A/S  O Stein  Telesikring  

Fuglsangcentret  OK Benzin  Vikiallo 

Funsport Vejle  Ole´s Olie  Vinspecialisten Fredericia  

 

Vi håber at klubbens medlemmer vil støtte og benytte sig af de sponsorer som støtter Fredericia Golf 

Club. 

 

https://www.adp-as.dk/
https://www.fynskebank.dk/
https://p-fournaise.dk/
https://advokatgruppen.dk/
https://www.gfforsikring.dk/gftrekantomraadet
https://pljessen.dk/
https://www.autocentralen.com/
https://www.handelsbanken.dk/da/
https://www.proffset.dk/
https://www.autohuset-vestergaard.dk/
http://www.hh-koereskolen.dk/
https://www.pwc.dk/
https://www.bankdata.dk/
https://www.it-wit.dk/
https://randal-beton.dk/
https://boardadvisor.dk/
https://jutlander.dk/sparekassendanmark
https://rapollo.dk/
https://businessfredericia.dk/arrangement/business-fredericia-golf-og-netvaerksdag-save-the-date/
https://jyskserviceaps.dk/
https://www.rhbdevelopment.dk/
https://carlstahl.dk/
https://www.karvil.dk/
https://royalunibrew.dk/
https://www.computer-care.dk/
https://www.kentaur.com/da-dk/dk
https://www.rsm.global/denmark/da
https://www.davidsenshop.dk/
http://km-telecom.com/
https://sm-entreprenorfirma.dk/
https://www.deberventilation.dk/
https://www.linde.com/
https://www.sparnord.dk/
https://www.findminrejse.dk/
https://www.mr.dk/butik/mr-fredericia
https://www.stage.dk/
https://www.fredericia-autoservice.dk/
https://www.mras.dk/
https://www.sydbank.dk/
https://www.fredericiashipping.dk/
https://ove-stein.dk/
https://www.telesikring.dk/
https://www.fuglsangcentret.dk/
https://www.ok.dk/
https://vikiallo.dk/
https://www.funsport.dk/
https://www.oles-olie.dk/
https://www.hjhansen-vin.dk/vinspecialisten-fredericia?gclid=Cj0KCQjwqp-LBhDQARIsAO0a6aJH7sxLAuhA74abS6oDfmKSOJDwj3nVnj9BpVLwzOaZBCyfutJn3psaAtsBEALw_wcB


 
 

 

 

Det samlede sponsorbeløb som klubbens sponsorer har støttet FGC med i 2021 er tkr. 450. Hertil 

bidrager klubbens samarbejdsaftaler ligeledes med salg af medlemskaber og greenfeebilletter. Det 

totale brutto beløb fra årets samarbejdsaftaler udgør tkr. 730.   

Fredericia Golf Club er af Dansk Golf Union udnævnt som ”paragolf ressourceklub” grundet de 

indendørs faciliteter vi stiller til rådighed for alle danske paragolfere. Fra 2021 har vi et nyt intiativ på 

trapperne. Fredericia Golf Club ønsker at stille buggys til rådighed for alle danske paragolfere kvit og 

frit når de besøger os. Dette initiativ for at fremme dansk paragolf endnu mere.  

I skrivende stund har fået bevilget to meget flotte fondsdonationer til initiativet fra FYNSKE BANK og 
SPARAKSSEN DANMARK (tidl. Jutlander Bank) – Tusind tak for jeres STORE støtte til vores nye 

initiativ.    

I foråret oplevede vi at en mangeårig samarbejdspartner/sponsor valgte at støtte en af vores Klubber i 

klubben i stedet for Fredericia Golf Club. Denne udvikling finder vi uheldig og i udvalget håber vi der 

var tale om en enlig svale. Klubbens sponsorudvalg gør en stor indsats til gavn for HELE Fredericia 

Golf Club og vi henstiller derfor til at alle KIK formænd/bestyrelser altid aftaler ”større” sponsorater 

med klubbens sponsorudvalg.    

 

Med venlig hilsen  

FGC sponsorudvalg  

 

Erik Madsen, Carsten Nygaard Lund, Paw Hjelmberg Laursen og Martin Libak  

 


