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Tirsdag d. 22. 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 det forgangne år. 

 

Årets regnskabsresultat blev et overskud på tkr. 57. Det lavere resultat end forventet skyldtes den nye 

nationale ferielov som delvist trådte i kraft d. 1. september 2019. Af hensyn til den nye lovgivning har FGC ændret 

regnskabspraksis og hensat yderligere tkr. 110 som skyldige feriepenge ved regnskabsafslutning d. 30. september 

2019.    

 

 Bestyrelsen underskrev på mødet budget for regnskabsår 2019/2020. Det korrigeret budget viser et 

resultat på tkr. 225,-. Det øget årsresultat, set forhold til det forgangne regnskabsår, skyldtes en kraftig 

reduktion i klubbens afskrivningsniveau på driftsmateriel. Det forventede resultat vil, når man indregner 

klubbens planlagte investeringer medføre et øget træk på tkr. 350 på klubbens kassekredit ved 

regnskabsafslutning d. 30. september 2020.   

 

I det kommende regnskabsår investeres der tkr. 300 i en total energirenovering af klubhuset på Stenhøjvej samt 

mandskabsfaciliteterne på Ullerup kirkebakke. Den totale energirenovering har en beregnet tilbagebetalingstid 

på 5-6 år. Der investeres yderligere tkr. 370 i en ny og bedre efterløber til klipning af banens 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. 30. september 2019 af 980 medlemmer. Heraf 

 

682  fuldtidsmedlemmer  

118  fleksmedlemmer 

75   unge medlemmer 

51 par 3 og long distance medlemmer samt 

54 passive medlemmer.   

 

Sammenlignet med 30. september 2018 har klubben 31 medlemmer mere, fordelt således: En tilgang på 20 

fleksmedlemmer, 25 par 3 medlemmer, 4 ung senior, 4 juniorer og 5 passive medlemmer. En nedgang på 20 

fuldtidsmedlemmer og 3 long distance.  
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 Fredericia Kommune har vedtaget et budgetforlig angående år 2020. I budgettet er der desværre ikke 

allokeret midler til dræn af golfklubbens arealer.  

 

Positivt er det, at Fredericia Golf Club er nævnt med følgende tekst i budgetforliget: ”Der indledes en dialog 

med Golfklubben med henblik på at sikre forbedrede faciliteter, der kan imødegå udfordringer med vand og 

oversvømmelser grundet de senere års kraftige regnmængder”. 

 

Vi ser frem til den kommende dialog med Fredericia Kommune og vi håber på at kunne fortælle yderligere herom 

på generalforsamlingen d. 28. november kl. 19:00 i FIC.   

 

 Fredericia Golf Club har et stort ønske om at styrke klubbens sociale engagement i vinterperioden. 
Golfklubbens ”klubudvalg” har i løbet af sommeren udarbejdet et flot og varieret program med mange sociale 
fælles-arrangementer.  
 
På GolfBox under kategorien ”vinteraktiviteter” kan der læses meget mere om de forskellige aktiviteter. Tilmelding 
sker ligeledes via GolfBox og ved enkelte arrangementer direkte til Heidi og Torben i Café Albatros. Klik her for at 
se aktivitetsprogrammet på GolfBox.   

 
Bestyrelsen håber at klubbens medlemmer vil tage godt imod initiativet og benytte sig af de mange aktiviteter.  
 

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

af terrassemøbler. I skrivende stund har vi afsat 14 sæt havemøbler og mangler fortsat 9 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. 

 

 D. 28. oktober påbegynder TVIS Fjernvarme deres gravearbejde på hul 15, i samme forbindelse overgår vi 

til at benytte vinterbanen.  

 

 Årets generalforsamling afholdes d. 27. november kl. 19:00 i FIC.  

 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen Fredericia Golf Club  

https://www.golfbox.dk/portal/golf_info/gbtourframe.asp?selected=%7bCC74A204-A100-4547-9A48-63BF5E02C2D2%7d&language=1030&#/customer/110/schedule/2019/10799
https://www.golfbox.dk/portal/golf_info/gbtourframe.asp?selected=%7bCC74A204-A100-4547-9A48-63BF5E02C2D2%7d&language=1030&#/customer/110/schedule/2019/10799

