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Tirsdag d. 19. februar 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. januar 2019. Regnskabet 

viser et resultat som er tdk. 97 bedre end forventet. Årsagen til den positive afvigelse er en ekstraordinær 

refusion af købsmoms som er opnået i forbindelse med klubbens status som almennyttig forening.  

 

 Fredericia Golf Club består pr. 31. januar 2019 af 894 medlemmer. Heraf 

 

629  fuldtidsmedlemmer  

113  fleksmedlemmer 

53   unge medlemmer 

34 par 3 og long distance medlemmer samt 

65 passive medlemmer.   

 

Sammenlignet med 31. januar 2018 har klubben 20 medlemmer mere, fordelt således: En tilgang på 15 

fuldtidsmedlemmer, 6 fleksmedlemmer, 4 par 3 medlemmer, 1 ung senior og 2 passive medlemmer. En nedgang 

på 2 long distance og 6 juniorer.  

 

 Bestyrelsen har nedsat et klubhusudvalg. Klubhusudvalget har sammen med greenkeeperteamet sat fokus på 

forbedringer af arealerne rundt om klubhuset. Af og pålæsningsområdet udenfor bagrummet, vil inden sæsonstart 

blive belagt med græsarmeringssten i beton. Det betyder at området fremover kan holde til den belastning det 

udsættes for i forbindelse med de mange af og pålæsninger af golfudstyr. Husk venligst, at Stenhøjvej fungere som 

brandvej for Messe C og derfor er parkering på vejen ikke tilladt. Klubhusudvalget er i dialog med flere grundejere 

i Puggårdskvarteret medhenblik på levering af overskudsjord. I første omgang vil eventuelle leveringer af jord 

blive brugt til at planere området fra Stenhøjvej og op til tee 10. 

    

 Bestyrelsen har ligeledes nedsat et klubudvalg. Klubudvalget har til formål at sikre god koordinering af 

klubaktiviteter mellem klubber i klubben, udvalg, café forpagter og greenkeeperteamet. Klubudvalgets største 

opgave bliver at skabe flere aktiviteter i løbet af vinterperioden. Til den opgave for vi brug for hjælp, så går du 

rundt med en idé til en vinteraktivitet i Fredericia Golf Club, så kontakt Martin Libak eller Ellen Nielsen. Eksempler 

på klubaktiviterer kunne fx være Whist, kortaftener, brætspil, bingo, indendørs puttekonkurrencer, 

fællesspisninger.  

 

 I sæson 2019 har baneudvalget sammen med klubbens greenkeeperteam planlagt renovering af tee 50 på hul 12 

samt tee 59 på hul 13.  

 

 Søndag d. 28. april deltager FGC i Dansk Golf Unions ”Golfens dag”. Vi håber at mange medlemmer vil sætte et 

kryds i kalenderen og allerede nu begynde at invitere nysgerrige venner, naboer eller kolleger med til Golfens Dag.  

 


