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Tirsdag d. 23. januar afholdtes bestyrelsesseminar i Fredericia Golf Club. I det følgende nyhedsbrev refereres det 
vigtigste fra mødet. 
 

 

 ”I Fredericia Golf Club spiller vi golf hele året ... og vi gør meget mere end det, vi sørger for at 

opbygge venskaber og gode relationer der varer hele livet.” 

 

Bestyrelsen arbejder fortsat målrettet med ovenstående ambition/vision:  

 

Til vinteren 2020-2021 vil vores nye indendørs træningscenter stå klar til indvielse. Det bliver et 

topmoderne træningscenter på 200-240 kvm. indeholdende 1-2 Trackmann golfsimulatorer, stor flot 

kunstgræs putting green, indendørs driving range med 6 pladser samt et opholdsrum, hvor medlemmer i alle 

aldre kan mødes.  

Træningscenteret etableres i samarbejde med Dansk Golf Union og vil på udvalgte tidspunkter ligeledes blive 

anvendt som mødested for hele landets para-golfspillere.  

Fredericia Golf Club har på nuværende tidspunkt gennem fondsdonationer og en forsikringserstatning rejst 

tkr. 350,- til projektet.    

 

Klubudvalget har arrangeret og fortsætter med at arrangere gode fælles vinteraktiviteter til glæde for alle 

klubbens medlemmer. Går man rundt med en god idé til en vinteraktivitet er man altid velkommen til at 

kontakte Martin Libak ml@fredericiagolfclub.dk. 

 

Dræning af hele klubbens golfanlæg står allerøverst på bestyrelsens ønskeliste. Projektet forventes at beløbe 

sig til 5,5 millioner kr.  

Drænprojektets arbejdsgruppe som består af formand Erik Ipsen, baneudvalgsformand Kresten Binns, 

chefgreenkeeper Martin A. Sørensen og golfmanager Martin Libak, har af Fredericia Kommune fået løfte på, 

at der i løbet af februar 2020 igangsættes en dialog mellem FGC og kommunen. Dialogen har til formål at 

afklare kommunens muligheder for at yde støtte til drænprojektet.  

 

Af hensyn til den praktiske gennemførelse af det store drænprojekt, vil det være hensigtsmæssigt at etablere 

et ekstra golfhul, øst for klubhuset, på den ”gamle” indspilsgreen. Området/golfhullet kan efterfølgende 

benyttes som træningsfacilitet af høj kvalitet. Det er vigtigt at det ekstra hul udføres inden det store 

drænprojekt, så vi under udførelsen af drænprojektet altid har 18 huller at spille. 

For at forbedre medlemmernes mulighed for at træne på driving range året rundt vil det ligeledes være godt 

at dræne driving range hurtigst muligt.  
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Omkostningen til de 2 projekter beløber sig til ca. 1 million kr. Bestyrelsen ser frem til den kommende dialog 

med Fredericia Kommune. Igangsættelse af de omtalte projekter hænger naturligvis sammen med kommunes 

syn på drænprojektet.  

 

 På mødet gennemgik klubbens kasserer Per Sørensen klubbens regnskab fra regnskabsårets 1. kvt. 

  

Regnskabet viser efter 1. kvt. et positivt resultat på tkr. 170 bedre end budget. Tkr. 140 skyldes 

ekstraordinær momsrefusion angående klubbens registrering som almennyttig forening. De resterende tkr. 

30 skyldes hovedsageligt periodeforskydning.   

 

Martin Libak gennemgik den nationale udvikling på antallet fra golfspillere. Set i lyset af den stagnerende 

udvikling af antal golfspillere på landsplan, er det positivt at FGC d. 31. december 2019 var 31 medlemmer 

mere end året før. Medlemmernes valg af medlemskategori går fortsat mod at medlemmer fravælger 

seniormedlemskab og i stigende grad søger mod fleksmedlemskab og par 3 medlemskab. Udviklingen 

medfører færre indtægter til drift af Fredericia Golf Club.  

I klubbens rekrutterings og fastholdelsesudvalg er der nedsat en arbejdsgruppe som er i gang med at 

udarbejde et forslag til ”modernisering” af klubbens medlemskategorier.  

 

 I sæson 2020 vil der fortsat være fokus på at gøre klubbens ankomstarealer omkring klubhuset pænere. 

Området omkring teested 10 bliver færdiggjort. Til sæson 2020 rykker vi hul 10 tee 59 tilbage på bagerste 

teested igen. Dette sker i det vi ikke kan holde græs på det nuværende anvendte teested. Det er vores 

vurdering at der ikke længere er et problem med vildfarne golfbolde, idet golfhullets layout de eneste 3-4 år 

er rykket mere og mere væk fra naboerne på Golfvænget.  

Teested 15 bliver i sæson 2020 total renoveret og hævet med 1 mtr. således man fra teestedet kan se hele 

greenen fremover.  

Vi håber også på at kunne komme i gang med en totalrenovering af tee 13 i 2020.  

 

 Langsigtet arbejdes der i bestyrelsen med flere forskellige projekter:  

 
På driving range ønsker bestyrelsen en ny og bedre overdækning af slagpladser.  

I klubhuset kigger bestyrelsen på en mindre ombygning der kan sikre bedre faciliteter for klubbens gode 

forpagterpar Heidi og Torben Mikkelsen.  

Taget på klubbens bagbygningen har det ikke for godt og indenfor 3-5 år forventes der en udskiftning af taget 

på den 1400 kvm. store bygning.  

 

Bygningen på Ullerup Kirkebakke 21, som huser mandsskabsfaciliteter for klubbens greenkeeperstab er 100 

år gammel og bygningen har set bedre tider. Der mangler på samme tid plads til effektiv opbevaring af 
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greenkeepernes mange maskiner. Så der arbejdes med et projektet der vil fremtidssikre klubben 

greenkeeperfaciliteter.  

 

De nævnte projekter er på nuværende tidspunkt kun på idéfase.   

 

 Bestyrelsen har besluttet sig for at arbejde efter begrebet ”værdiskabende bestyrelsesarbejde” det indebærer 

bland andet at alle projekter og idéer altid gennemarbejdes i klubbens udvalg og derefter præsenteres for 

klubbens bestyrelse der udelukkende fastsætter strategier og tager beslutninger.  

Klubbens bestyrelse har udarbejdet et sæt retningslinjer for klubbens udvalgsarbejde. Dokumentet gav 

klubbens udvalg anledning til at evaluere deres hidtil arbejdsform. 

 
Alle udvalg har tilsluttet sig retningslinjerne og arbejdsformen – retningslinjerne er tilgængelig på klubbens 

hjemmeside - klik her. 

 

 

 
 

 
 

 
 

https://44fa7d3f-099b-4cf4-8426-bd5ffbc25394.filesusr.com/ugd/155445_1083ee8c975d4edb907fa29013530033.pdf

