
Nyhedsbrev fra bestyrelsen 
 

 

 
Nyhedsbrev nr. 36 

Fredericia Golf Club september 2019  
 
Tirsdag d. 24. september afholdtes bestyrelsesmøde i Fredericia Golf Club. I det følgende nyhedsbrev refereres det 
vigtigste fra mødet. 
 

 På mødet gennemgik bestyrelsen klubbens økonomi for perioden 1. oktober 2018 til 31. august 2019. Årets 

regnskabsresultat 30. september 2019 forventes fortsat at blive som budgetteret tkr. 100,-.  

 

 Bestyrelsen godkendte på mødet klubbens budget for det kommende regnskabsår 2019/20. Budgettet 

viser et resultat på tkr. 300,-. Det øget årsresultat skyldtes en kraftig reduktion i klubbens afskrivningsniveau på 

driftsmateriel. I budgettet indgår en investering på tkr. 300,- til energirenovering samt en investering tkr. 370 i en 

ny og bedre efterløber til klipning af semirough. Der er indarbejdet en golfbane forbedringspulje på tkr. 75 som 

allokeres til renovering af teested 10, 13 og 15. En væsentlig budgetforudsætning er, at udmeldelser d. 

1.december er på sædvanligt niveau.   

 

 Fredericia Golf Club består pr. 31. august 2019 af 969 medlemmer. Heraf 

 

675  fuldtidsmedlemmer  

118  fleksmedlemmer 

75   unge medlemmer 

47 par 3 og long distance medlemmer samt 

54 passive medlemmer.   

 

Sammenlignet med 31. august 2018 har klubben 28 medlemmer mere, fordelt således: En tilgang på 20 

fleksmedlemmer, 17 par 3 medlemmer, 4 ung senior, 5 juniorer og 5 passive medlemmer. En nedgang på 20 

fuldtidsmedlemmer og 3 long distance.  

 

 FGC påbegynder nu etablering af et markant forbedret indendørstræningslokale. Projektet sker i 

samarbejde med Dansk Golf Union og Parasport Danmark. Faciliteterne forventes klar til indvielse oktober 2020. 

Vi forventer at lokalet bliver et vintersamlingspunkt for klubbens medlemmer. Faciliteterne vil på udvalgte 

tidspunkter fungere som en træningsfacilitet for Danske paragolfspillere. I skrivende stund har Fredericia Golf 

Club gennem fonde mv. rejst tkr. 300 til projektet. Klubbens tirsdagsdrenge har påtaget sig de fleste 

håndværksmæssige opgaver. Det forventes at projektet bliver omkostningsneutralt for Fredericia Golf Club.   

 

 Klubbens sponsorudvalg arbejder fortsat med at finde sponsorer der vil hjælpe klubben med udskiftning 

af terrasse møbler. I skrivende stund har vi afsat 7 sæt havemøbler og mangler fortsat 13 sæt. Mod tkr. 4 kan 

sponsorer eller privatpersoner få påsat virksomhedslogo eller navn på bordene. Hvis du eller din virksomhed har 

lyst til at støtte udskiftningen af klubbens terrasse møbler kan Martin Libak kontaktes på 7592 3033. 

  

 Årets generalforsamling afholdes d. 27. november kl. 19:00 i FIC. Forslag fra medlemmer skal, for at kunne 

behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 15. oktober 2019. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen Fredericia Golf Club  


