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Fredericia Golf Club februar 2019  
 

 
D. 23. januar afholdtes bestyreslesseminar i Fredericia Golf Club. I det følgende nyhedsbrev refereres det vigtigste fra 
seminaret. 
 

 Bestyrelsen har på årets bestyrelsesseminar den 23. januar 2019 drøftet det fremtidige bestyrelsesarbejde. 

På linket kan der læses mere om bestyrelsens fremtidige virke – klik her.  

 

 For at sikre bedst mulige forhold på banen og omkring klubhuset m.m. har bestyrelsen udarbejdet en 

”ønskeliste”, som skal samle alle ønsker om forbedringer og tiltag, som bestyrelsen og medlemmerne 

foreslår. Listen er tænkt som en huskeliste, som bestyrelsen kan bruge ved prioritering og budgettering af 

opgaver, som skal udføres. Alle er velkommen til at fremsende forslag til bestyrelsen. 

 

 Der skal ikke ændres på klubbens vision, strategi og værdigrundlag, men det er et mål for bestyrelsen, at 

Fredericia Golf Club er en golfklub med gode og hyggelige rammer, hvor medlemmerne kan udvikle og nyde 

deres sportslige og sociale engagement inden for golfsporten hele året og ikke kun i den periode, hvor banen 

tillader golfspil på sommerbanen.  

 
Når banen bliver drænet optimalt, vil vi få længst mulig periode med golf på sommerbanen. Samtidig vil det 

være muligt at forbedre vinterbanen med optimale vintergreens. 

 
 Vi vil gå i samarbejde med DGU om at gøre Fredericia Golf Club til et kraftcenter for dansk ParaGolf.  

I den forbindelse vil der kunne søges fondsmidler til udbygning af vores indendørs træningsfaciliteter, 

hvilket vil forøge vores muligheder for at træne optimalt indendørs og bruge golfsimulator hele vinteren. Alt 

det vil kunne give medlemmerne golfoplevelser hele året.  

 

Samlet bliver der større interesse for klublivet, når der er bedre forhold og aktiviteter at møde op til. 

 

”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.” 

 

 Det er vores håb, at vi kan styrke det sociale engagement i vinterperioden. Derfor har vi nedsat et nyt udvalg 

”Klubudvalget”, som i samarbejde med alle klubber i klubben og cafeen skal koordinere alle klubber i 

klubbens turneringsplaner og tilrettelægge fællesarrangementer. Alle klubber i klubben, alle medlemmer 

og cafeen kan byde ind med forslag og tage del i fællesarrangementerne. 

 

 Kan vi give golfspilleren og dennes familie mulighed for gode oplevelser i klubhuset, giver det større 

mulighed for at holde på medlemmerne og tiltrække nye. 

 

På vegne af klubbens bestyrelse 

 

Erik Ipsen 
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