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Tirsdag d. 20. august 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. juli 2019. Årets 

regnskabsresultat 30. september 2019 forventes at blive som budgetteret tkr. 100,-. I det nuværende budget 

er der afsat tkr. 200 til investering i en ny bunkerrivemaskine, efter ønske fra Martin Asger Sørensen besluttede 

bestyrelsen at udskyde denne investering. I stedet for investereres der tkr 95 i en ny spøjtemaskine af mærket 

Hardi.  

 

 På baggrund af sidste vinters problemer med styring af  opvarmning af klubhuset og greenkeepergården og 

alderen på varmekilderne, har bestyrelsen besluttet at bruge den kommende vinter på at gennemføre en 

total energirenovering af varmekilder i klubhus og i klubbens greenkeeperfaciliteter på Ullerup 

Kirkebakke 21. Investeringen på tkr. 400 forventes tilbagebetalt gennem driftsbesparelser de næste 5 til 8 år.     

 

 Fredericia Golf Club består pr. 31. juli 2019 af 949 medlemmer. Heraf 

 

662  fuldtidsmedlemmer  

118  fleksmedlemmer 

68   unge medlemmer 

47 par 3 og long distance medlemmer samt 

54 passive medlemmer.   

 

Sammenlignet med 31. juli 2018 har klubben 21 medlemmer mere, fordelt således: En tilgang på 20 

fleksmedlemmer, 17 par 3 medlemmer, 5 ung senior og 4 passive medlemmer. En nedgang på 21 

fuldtidsmedlemmer, 3 long distance og 1 junior.  

 

 Klubbens sponsorudvalg arbejder på finde sponsorer der vil hjælpe klubben med udskiftning af 

terassemøbler. Der forventes indkøbt optil 20 sæt borde og stole til kr. 4.000,- pr. sæt. Sponsorer kan få påsat 

virkosmhedslogo på bordene mod et sponsorat på kr. 4.000,- pr. bord. Hvis du og din virksomhed har lyst til at 

støtte udskiftningen af klubbens terassemøbler kan Martin Libak kontaktes på 7592 3033. 

  

 D. 31. august og 1. september afvikles der klubmesterskaber i Fredericia Golf Club. Vi håber at mange 

medlemmer vil være med til at fejre årets klubmestre. Det sker søndag d. 1 september kl. 14:30 hvor der serveres 

gratis wienerbrød og kaffe. Timelding til klubmesterskaberne kan ske via Golfbox og klubkalenderen – klik her.  

 

D. 7. september afvikler vi årets fest og fødselsdagsturnering. Der spilles 18 huls Four-Ball stableford med 

løbende start fra kl. 8:00. Golfexperten Kolding er sponsor på turneringen. Karvil Biler sørger for en hole in one bil 

til eje på hul 8. Festmiddagen i Café Albatros starter med velkomstdrink kl. 18:00. Der er fortsat pladser til 

turneringen - Klik her for tilmelding 

 

https://www.golfbox.dk/portal/golf_info/gbtourframe.asp?selected=%7bCC74A204-A100-4547-9A48-63BF5E02C2D2%7d&language=1030&#/competition/1868614/info
https://www.golfbox.dk/portal/golf_info/gbtourframe.asp?selected=%7bCC74A204-A100-4547-9A48-63BF5E02C2D2%7d&language=1030&#/competition/1868623/info
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 I forbindelse med det voldsomme skybrud d. 31. juli er der konstateret fugt i flere af bagbygningens 

gipsvægge. Gipsvæggene skal af hensyn til dannelse af skimmelsvamp nedtages og fjernes hurtigst muligt. 

Skaderne dækkes  af klubbens forsikringsselskab. Arbejdet med udbedring af skaderne medfører at flere 

skabsrækker skal nedtages til gene for mange skabslejere.  

 

Bestyrelsen har i en længere periode arbejdet med et projekt som har til formål at udvide det 

indendørstræningslokale med ca. 40-60 kvm. Planen er at bagrummets udnyttelse skal optimeres. Det skal ske 

ved at fjerne ca. 65 ledige små standardskabe. Standardskabene har været ledig og overflødige de seneste 8 år. 3 

rækker med store elskabe bag væggen indtil træningslokalet flyttes derhen hvor de ca. 65 standardskabe står. Nye 

gipsvægge opsættes således det indendørstræningslokale udvides.     

 

 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen Fredericia Golf Club  


