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Tirsdag d. 2. april 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 28. febraur 2019. 

Regnskabet viser et resultat som er tdk. 83 bedre end forventet. Årsagen til den positive afvigelse er forsat 

den ekstraordinære refusion af købsmoms  som er opnået i forbindelse med klubbens status som almennyttig 

forening. Regnskabet indeholder ekstraordinære udgifter til opdatering af klubbens restaurations inventar, nyt 

gaskomfur og teknisk installation af gas.   

 

 Fredericia Golf Club består pr. 28. februar 2019 af 895 medlemmer. Heraf 

 

628  fuldtidsmedlemmer  

114  fleksmedlemmer 

53   unge medlemmer 

34 par 3 og long distance medlemmer samt 

66 passive medlemmer.   

 

Sammenlignet med 28. februar 2018 har klubben 15 medlemmer mere, fordelt således: En tilgang på 12 

fuldtidsmedlemmer, 2 fleksmedlemmer, 5 par 3 medlemmer, 2 ung senior og 4 passive medlemmer. En nedgang 

på 3 long distance og 7 juniorer.  

 

 Danske Stenhuggerier Vejle har foræret Fredericia Golf Club en meget flot håndhugget marmor skulptur af 

en stor golfbold. Fredericia Golf Club er meget taknemmelig for denne gave og vi er sikker på at den vil pynte 

omkring klubhuset i mange år frem.  

 

 Indenfor de næste par måneder får Stenhøjvej helt ny asfaltbelægning. Vi ser frem til at indfaldsvejen til 

golfklubben får en bedre og pænere overflade. Arbejdet kan komme til at medfører gener i forhold til at komme 

frem til golfklubben. Vi vil så vidt muligt melde arbejdsdage ud på klubbens hjemmeside og facebook side.     

 

 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. 

Til at hjælpe til med afvikling af dagen søger klubbens rekrutteringsudvalg frivillige. Hvis du har lyst til at hjælpe 

frivilligt på Golfens Dag, så skrive til Martin Libak på ml@fredericiagolfclub.dk. 

 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen Fredericia Golf Club  
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