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Tirsdag d. 18. juni 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. maj 2019. Regnskabet 

viser et resultat som er tdk. 25 dårligere end forventet. Årsagen til den negative afvigelse skyldes fortsat 

ekstraordinære udgifter til opdatering af klubbens restaurations inventar, nyt gaskomfur og teknisk installation af 

gas.   

 

 Fredericia Golf Club består pr. 31. maj 2019 af 923 medlemmer. Heraf 

 

645  fuldtidsmedlemmer  

112  fleksmedlemmer 

66   unge medlemmer 

36 par 3 og long distance medlemmer samt 

58 passive medlemmer.   

 

Sammenlignet med 31. maj 2018 har klubben 9 medlemmer mere, fordelt således: En tilgang 9 fleksmedlemmer, 

12 par 3 medlemmer, 4 ung senior og 6 passive medlemmer. En nedgang på 18 fuldtidsmedlemmer, 3 long 

distance, 1 junior.  

 

 Søndag d. 30. juni afholder Fredericia Golf Club ”Spil med” dag. Denne dag håber klubbens rekrutterings og 
fastholdelsesudvalg, at mange medlemmer vil invitere en ”ikke golfere” med en tur på 18 huls banen. På dagen 
spilles der en hyggelig 9 huls texas scramble, hvor du som erfarn golfspiller er makker med din gæst. Fra kl. 11:00 
vil der være mulighed for introduktion til golf på driving range. Spil på 18 huls banen igangsættes kl. 12:00. 

  
Tilmelding kan ske på e-mail til sekretariatet på sekre@fredericiagolfclub.dk med angivelse af deltagernavne. 

  
 D. 5. 6. og 7. juli afvikles årets Fynske Bank Trio turnering. Den hyggelige turnering spilles på 3 forskellige baner: 

Blommenslyst Golfkub af 2014 fredag d. 5. juli, Fredericia Golf Club lørdag d. 6. juli og Golfklubben Lillebælt 
søndag d. 7. juli. Klik her for tilmelding 

 

 Der har i den sidste tid været en del snak i Fredericia Golf Club angående spilleformer og HCP reguleringer 
og i enkelte KIKer er der oplevet stor kreativitet i forhold til opfindelse af alternative spilleformer. Klubbens regel 
og handicap udvalg har udarbejdet et dokument der bekriver hvilke spilleformater der anerkendes af The Royal & 
Ancient Golf Club of St. Andrews, Dansk Golf Union og Fredericia Golf Club. Dokumentet er godkendt af klubbens 
bestyrelse og udsendt til alle klubbens Klub I Klub formænd.  
 

 Lørdag d. 15. juni mistede 2 medlemmer fra FGC deres overtøj i herreomklædningsrummet.  
Ved hjælp af klubbens overvågningskameraer har vi fundet frem til tyven. Vi er bekendte med gæstens navn og har 
taget kontakt til vedkommende medhenblik på tilbagelevering af tøjet.   
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen Fredericia Golf Club  
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