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Beretningen dækker regnskabsåret 2019 / 2020, men da der er et sammenhæng mellem regnskabsårene, vil 
enkelte passager berøre 2020 / 2021. 

Denne regnskabsperiode startede med en meget våd vinter, hvor banen i længere perioder var lukket på 

grund af vand på banen. 

Midt i marts, hvor greenkeeperne skulle i gang med klargøring af banen, blev landet og dermed alle 

golfbaner lukket ned på grund af Covid-19 og da vi umiddelbart før påske fik lov til at åbne banen igen, var 

vores bane stadig lukket fordi greenkeeperne ikke kunne komme til at klargøre banen. Men pludselig var 

vejret med os og greenkeeperne fik banen klar, så vi kunne åbne til Påske. 

Som de fleste nok husker, fik vi i efteråret 2019 en tilkendegivelse fra Fredericia Kommune om, at de ville 

finde en løsning på hjælp til dræning af golfbanen, som budgetmæssigt beløber sig til kr. 5.500.000, over en 

periode på ca. 3 år. Vi kom dog ikke med på budgettet for 2020.  

Da regeringen meddelte, at de ville hæve anlægsloftet og dermed give kommunerne tilladelse til ekstra 

investeringer i 2020, kontaktede vi kommunen og gjorde opmærksom på vores dræningsprojekt, som vi 

havde undersøgt kunne gennemføres i 2020, under forudsætning af en hurtig godkendelse fra 

myndighederne. Samtidig gjorde vi opmærksom på, at vi nok selv kunne bidrage med kr. 400.000. 

Kommunen gav tilsagn om, at de ville overtage projektet, så vi kunne spare momsen og dermed ville 

budgettet blive reduceret til kr. 4.400.000. Så fik vi travlt. Kommunen ville gerne om vi, mod betaling, ville 

indhente tilbud og styre hele udførelsen. 

Budgettet indeholdt dræning af driving range, par 3 banen og 18 huls banen samt oprensning af alle vores 

søer.  

Vi fik nogle gode tilbud og valgte SM Entreprenørfirma, som nok er en af landets bedste med størst erfaring 

i dræning af golfbaner. Jeg tror, at alle medlemmer er enige i, at forløbet har været rigtig godt og uden 

større ulemper for golfspillet. 

Vi når ikke i mål i 2020 på grund af senere opstart grundet myndigsbehandlingen og samtidig har 

entreprenøren fundet rigtig mange sten i undergrunden. Måske er det derfor at den vej vi bor på heder 

Stenhøjvej. 

Det er aftalt med kommunen og entreprenøren at arbejdet med færdiggørelse af den store bane og par 3 

banen skal fortsætte næste år når vejret og banen tillader det.  

Vores greenkeepteam vil færdiggøre de påbegyndte arbejder overalt på banen, når vejret tillader det..  

Arbejdet med oprensning af søerne, som blev udført på bedste vis af Entreprenørfirmaet Henning Have, er 

gennemført uden de store skader på banen. 

Baneudvalget vil sammen med vores chefgreenkeeper udarbejde en vedligeholdelsesplan på søerne, så de 

ikke bliver så tilgroet igen. 

Medio marts blev landet og dermed alle golfbaner lukket ned på grund af Covid-19. Vi valgte på det 

tidspunkt, på grund af den usikre fremtid, at finde besparelser på budgettet, så vi kunne komme gennem 

krisen så skånsomt som muligt. Vi undlod at ansætte vores sekretær og vores sæsonarbejder i 

greenkeeperstaben. Dette blev gjort under fuld forståelse fra Marten Libak og Martin Sørensen. Vi var klar 

over, at med alle de igangsatte projekter, ville det blive et år, hvor vi måtte bære over med evt. mangler og 

hjælpe hinanden med at komme gennem året på bedste vis. 

Det er efter min mening gået fantastisk godt. Alle har ydet en fantastisk indsats og tusind tak for det. 
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Vi har for det kommende år budgetteret med at ansætte en sekretær og en sæsonarbejder, så forholdene 

igen bliver optimale. 

Sidste vinter gik tirsdagsdrengen i gang med udvidelsen af træningscentret. Der blev flyttet skabe i 

bagrummet og med hjælp af håndværkere til opsætning af vægge m.m. fik vi rammerne for et stort 

indendørs golfcenter, som tirsdagsdrengene herefter færdiggjorde med maling m.m. så det kunne åbne 

den 9. oktober. 

Golfcentret, som er på ca. 240 kvm og indeholder 2 stk. Trackman golfsimulatorer, putting green, indendørs 

range samt opholdsrum. Centret vil hele året være frit tilgængeligt for alle landets paragolfspillere og alle 

fuldtidsmedlemmer i Fredericia Golf Club. 

Fredericia Golf Club har en ambition om at være ”kraftcenter” for Dansk Paragolf. Vi har et stort håb om at 

mange danske paragolfspillere vil benytte faciliteterne som mødested året igennem. Vi håber også at 

mange paragolfspillere vil benytte Fredericia Golf Clubs PGA Pro Jan Frej Pedersen som også fungerer som 

landstræner for det danske paragolf landshold.  

Golfcentret vil ud over at være en stor forbedring for medlemmerne også være et stort aktiv for klubbens 

samarbejde med Ældresagen, Samklang Fredericia, byens folkeskoler og Veteranhjem Trekanten. 

Etablering af golfcentret er sket med støtte og hjælp fra en række gode sponsorer og tirsdagsdrengenes 

frivillige arbejde. 

TUSIND TAK TIL ALLE FOR JERES STØTTE OG HJÆLP 

Det er vores forventning, at golfcentret vil være en vigtig del af det sociale sammenhold i klubben, idet 

unge som ældre ud over træningsmulighederne hele året også kan inddrage centret i klubaktiviteterne og 

det sociale liv.  

Det sociale liv i klubben er meget vigtigt, det giver større mulighed for at holde på medlemmerne og 

tiltrække nye og samtidig kan det opbygge venskaber og gode relationer der varer hele livet. 

Golfcentret blev som sagt indviet den 9. oktober under overværelse af bl.a. Ole Steen Hansen, vice 

borgmester i Fredericia Kommune, Morten Backhausen, direktør i Dansk Golf Union og René Elley, formand 

for Paragolf Danmark.  

Morten Backhausen overdrog ved lejligheden, et diplom til Fredericia Golf Club, som bekræfter, at 

Fredericia Golf Club opfylder DGU´s og Parasport Danmarks betingelser for at være ”Paragolf 

ressourceklub”. En anerkendelse der gives til DGU klubber som udviser en særlig interesse for at fremme 

Paragolf i Danmark. Fredericia Golf Club har gennem dens virke og engagement vist, at den har interessen, 

kompetencerne og lysten til at støtte og motivere golfspillere med funktionsnedsættelse. 

FGC er den 8. golfklub i Danmark med denne anerkendelse. 

Det er vores håb, at vi kan styrke det sociale engagement i vinterperioden. Vores ”Klubudvalg”, som i 
samarbejde med alle klubber i klubben og cafeen siden starten af året, har koordineret alle klubber i 
klubbens turneringsplaner og tilrettelagt fællesarrangementer, har evalueret forløbet og vil fortsætte med 
at gennemfører interessante arrangementer. I den forbindelse vil vores nye golfcenter også blive inddraget 
i det sociale klubliv. 
 
Kan vi give golfspilleren og dennes familie mulighed for gode oplevelser i klubben, giver det større mulighed 
for at holde på medlemmerne og tiltrække nye. 
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I starten af sidste regnskabsperiode besluttede bestyrelsen følgende målsætning: 

”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.” 
 
Med det menes, at vi skal have forlænget sommergolfen med én måned i begge ender og forbedret 

muligheden for at spille vintergolf og så skal vi have et større indendørs golfcenter med forbedrede 

træningsforhold. Vi skal også have forbedret det sociale liv specielt om vinteren. 

Store mål, men med dræningsprojektet, indretningen af golfcentret og klubudvalgets igangværende 

arrangementer, er vi på rette vej. 

Vi har som bekendt, modtaget en opsigelse fra Cafè Albatros, hvilket er meget beklageligt. Heidi og Torben 
har i perioden været et stort aktiv for FGC og vi kommer til at savne deres gode mad og gode humør. Vi 
ønsker dem begge alt muligt godt i fremtiden. 
Vi leder med lys og lygte efter deres afløser og der er allerede nogle der har vist interesse for det, så vi er 
optimistisk.  
 

Baneudvalget: 

Dræning af banen har fyldt meget hos greenkeeperne, da de også har været en del af projektet, det har 

medført at noget af den opgravede jord fra dræn renderne er blevet brugt til udbedring andre steder på 

banen. 

Det fulde udbytte af drænene, vil vi først opnå efter 3 til 4 år, så vil vandet i lerlaget have fundet vej ud til 

drænrørene, så på sigt håber vi at FGC kan forlænge spilleperioden betydeligt. 

En stor ros skal lyde til dræningsholdet, som har klaret opgaven uden de store gener for golfspillerne, flot 

arbejde. 

I forbindelse med drænprojektet, fik vi også oprenset vores søer, som har været forsømt i mange år, og i 

den forbindelse er der blevet fældet nogle træer ved søerne. 

Det har godt nok pyntet i hele indtrykket ved de huller der har dem i spil.  

Teestedet på hul 10 og hul 15 er færdiggjort med et flot resultat. Hul 13 bliver næste projekt i 2021. 

Til par 3 hullerne 4-8-12 og 15 er der indkøbt bænke i genbrugsplast og dobbelt affalds beholdere til 

sortering. 

Der vil blive lavet en flise ø, hvor det hele kan stå på, så det bliver lettere at klippe græs rundt om med 

maskiner. 

På par 3 banen er der indkøbt boldvaskere til 3-4 huller. 

Grøften der løber på tværs af hul 1 og 9 vil blive gravet ud med flad bund og bløde skrå kanter, det 

forventer vi at gå i gang med i 2021. 

Klubhusudvalg: 
Sidste vinter fik vi udskiftet det gamle oliefyr til et moderne luft/vand-anlæg, så vi kan opvarme klubhuset 
uden brug af fossile brændstoffer og med en væsentlig besparelse.  
Tilsvarende fik greenkeepergården udskiftet deres el-opvarmning til luft/luft-anlæg.  
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En væsentlig del af alt belysning i klubhuset og i greenkeepergården er udskiftet til led lys, så alt i alt har vi 
opnået en god besparelse. 
 
Ovennævnte energitiltag har givet en besparelse det første år på ca. kr. 26.000 
 
Der er gennemført et projekt med udskiftning af terrassemøblerne ved at interesserede sponsorer har 
investeret i et bord og 4 stole mod at få et lille skilt på bordet. Det er dermed lykkes at få udskiftet alle 
møblerne allerede til denne sæson. Stor tak til sponsorerne. 
 
Porten til bagbygningen blev erstattet af en ny el-betjent hejseport, som alle kan åbne uden besvær, når de 
små buggies skal ud og ind. 
 
I forbindelse med udvidelsen af det indendørs træningsanlæg, igangsatte vi arbejdet med flytning af 
bagskabe, så der kunne skabes plads til udbygning af eksisterende træningslokale til et samlet indendørs 
golfcenter på ca. 240 kvm. Der mangler endnu 7-8 bagskabe, som skal etableres ved den gamle port. 
 
Udbygning og indretning af det nye indendørs golfcenter har været en stor opgave, så det har været 
nødvendigt med håndværkerhjælp til det grove. Det øvrige blev klaret af tirsdagsdrengene. 
 

Økonomi: 
Årets resultat er et overskud på kr. 750.000 mod et budgetteret resultat på kr. 225.000, hvilket er kr. 
525.000 mere end forventet.  
Det højere resultat kan henføres til et øget antal medlemmer i forhold til budget med kr. 130.000 og en 
besparelse på kr. 350.000 ved at fjerne sæsonansættelser på kontoret og hos greenkeeper, som følge af 
usikkerhed omkring økonomien under covid-19. 
I det kommende år er der budgetteret med ansættelse af Peter Haumann fra 1. marts 2021 og en fuldtids 

sæsonbanemedhjælper fra 1. marts 2021. Der er også budgetteret med ansættelse af en sekretær i 

sekretariatet.  

Den positive budgetafgivelse for regnskabsåret anvendes til finansiering af egenbetalingen på drænprojekt 
på kr. 500.000, hvorved der ikke er behov for optagelse af lån. 
Den modtagne momskompensation fra tidligere år på kr. 139.000 er anvendt til finansiering af 
egenbetalingen på ombygning af indendørs træningsfaciliteter på kr. 161.000.  
 
Takket være en stor frivillig indsats af klubbens medlemmer er der også i dette regnskabsår udført 
væsentlige forbedringer på bygninger og faciliteter. 
 
Rekrutterings- og fastholdelsesudvalg: 
RFU har arbejdet med modernisering af FGCs medlemskategorier og kommet med forslag til prissætning. 

Målsætningen har været at fremme tilgangen af yngre medlemsgrupper og bedre fastholdelse af de 

økonomisk svage grupper af juniorer, ungseniorer og studerende.  

Projekt Mere aktivitet på par 3 banen via spillemæssige aktiviteter for Ældresagen, Veteraner, kronikere via 

Fa. Kommune og Sundhedshuset er sat i gang via frivillige. Golf for medlemmer af ældresagen som har kørt 

længst, har givet flere fuldtids og fleks medlemmer. 

RFU har ikke sat nye fastholdelses tiltag i gang, men fastholdt fx Fri Træning for alle over hcp. 36 med Jan 

Frej Petersen og hans hjælpetrænere med samme gode resultat som de foregående år, til trods for Covid 

19. Fyraftensrunden fungerer også ok. 
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RFU har støttet op om klubbens fastholdelsestiltag som vinteraktiviter og udbygning af det meget fine 

indendørs Spar Nord træningscenter som nu står klar til gavn for både Danmarks paragolfere og klubbens 

medlemmer. 

Rekruttering og fastholdelse drejer sig om at skaffe flere medlemmer og fastholde dem, så klubben kan 

fastholde det nødvendige økonomiske grundlag for at drive og udvikle klubben i henhold til bestyrelsens 

retningslinjer. Som de fleste vist ved, har Covid-19 vist sig at have en positiv indvirkning på medlemstallet i 

mange danske golfklubber og således også i FGC. 

 

Begynderudvalg: 
Begynderudvalget har haft et fantastisk travlt år og arbejdet går så småt i stå. 

Vi planlægger dog at fortsætte arbejdet med de nye i vores fantastiske indendørsfaciliteter. 

I år har vi clearet 47 personer og der står stadig 59 på listen. 

Vi må så håbe, at vi med indendørstræningen kan fastholde de sidste i golfklubben og få dem hurtig ud af 

starthullerne i den kommende sæson. 

Grundet Covid-19 har vi ikke kunnet modtage de nye som vi gerne ville og det har givet lidt ekstra arbejde 

og krævet lidt ekstra forklaringer. Vi håber vi kan takle dette bedre i det nye år, covid-19 eller ej.  Vi vil 

møde op med en fra udvalget på alle startdage om det bliver til regelundervisning eller træning er for os 

lige meget, vi er der. 

Alle udvalgsmedlemmer fortsætter også i det nye år og en medhjælper inviteres ind i flokken 

 
Juniorudvalg og Eliteudvalg: 
Formål 2020 

 Fastholde juniorerne   

 Få de ny-clearede juniorer i gang med turneringer 

 Få rekrutteret nye juniorer til par-3 banen  
Status ved sæsonens afslutning er: 

 Fastholdelsen har været fornuftig 

 Kim Jacobsen & Lars Landry indtrådte i løbet af sommeren i udvalget 

 Rekrutteringen i foråret blev desværre sat på stand by, pga. Covid-19. Men vi deltog som vanligt i 
Ferie-sjov i ugerne 28-39 & 31-32 med deltagelse af ca. 30 unge mennesker fordelt på fire hold. Vi 
havde også besøg fra flere klasser fra Fjordbakkeskolen, plus vi deltog i skolernes Idrætsfestival. 

Rekruttering 
Status på juniormedlemmer per 30-09-2020 

 Juniorer 6-12 år: 21  

 Juniorer 13-18 år: 20 

En tilbagegang på total på 10 juniorer, til gengæld er antallet af ungseniorer steget fra 24 i 2019 til 34 i 2020 

Vi tror dog, at vi kan opnå tilgang af juniorer i 2021, der er på nuværende tidspunkt aftalt forløb med flere 
skoleklasser, og efter Idrætsfeststivalen har flere elever tilkendegivet at de ønsker at møde op til 
træningssamlingerne, ved opstart af sæson 2021 
Træning, fredagsspil og opstartstur: 
Vores planlagte trænings samlinger tirsdage & torsdage samt vores Fredagsspil blev besværliggjort af 
Covid-19 situationen. Men det lykkedes at etablere mindre hold, og der blev afleveret elektroniske 
scorekort efter fredagsspil, men minus socialt samvær. 
Vi har indledt et samarbejde med juniorafdelingerne i Kolding-Kellers-Lillebælt. Vores juniorer gæstede i 
foråret Kolding Golfklub hvor de deltog i deres fredagsspil, og vi var så vært i efteråret. I samarbejde med 
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Golfklubben Lillebælt arrangerede vi en ”By match” hvor Lillebælt var vært. Her hev FGC en kneben sejr 
hjem. Arrangementet gentages i 2021 i FGC. 
Danmarksturneringen 
Vi har i 2020 deltaget i Danmarksturneringen for ungdomshold. FGC deltog i Elite divisionen Vest, hvor vi 
opnåede en 3 plads, dermed forblev vi i rækken. Et rigtig flot resultat af de unge mennesker.  
Vi leverede også spillere til FGC`s 5. divisionshold, hvilket er med til at modne de unge rent 
konkurrencemæssigt. Desværre endte det med nedrykning til Kvalifikationsturneringen, men vi håber på 
stærkt comeback i 2021. Klubbens herrekval. hold forblev i kval. rækken. Veteranholdet i 2. division rykkede 
desværre ned trods mange tætte matcher.  
Turneringer 
Året 2020 har budt på deltagelse i turneringer på flere niveauer. Juniorerne har præsenteret FGC i mange 
turneringer og med flotte resultater.  

- Generelt for Turneringer i 2020 – her blev vi påvirket af Covid-19 situationen, flere turneringer 
både i DGU, Rajt og lokalt blev aflyst. Vi har dog haft stor opbakning til turneringerne på alle 
niveauer, i det omfang de kunne afvikles. Både socialt og sportsligt har 2020 været en succes. 

Elite 
I eliteudvalget har vi besluttet at ungdomsarbejdet har først prioritet i forhold til øvrige elitehold i FGC. Vi 
har i 2020 indført gennemgående ranglisteturneringer for alle elitespillere. Ranglisteturneringerne har 
været en succes og til stor gavn for de yngre spillere. 
Junior & Elite klubaften  
Hen over vinteren 2020/2021 forsøger vi at arrangere lidt forskellige sociale aktiviteter. Det bliver alt fra 
Klubaftener, Nissegolf, til vintertræning og gennemgående konkurrencer og turneringer i det nye indendørs 
center. Alt sammen for at styrke det sociale sammenhold 
 

Klubudvalget: 
Klubudvalget har været enige om, at initiativet med aktiviteter i FGC om vinteren har været en succes, som 
vi gerne vil fortsætte med. Dog vil vi tænke nye tanker omkring den månedlige klub eftermiddag/aften. 
 Udvalget samt tovholderne fra sidste år var samlet til planlægning den 17.sept, hvor vi blev enige om 
vinterens aktiviteter. Desværre har det været nødvendigt at sætte vinterens program på standby pga Covid-
19 situationen. 

Klubbens vinter aktivitetsprogram er færdiggjort og vi har glædet os til atter at skulle mødes til Syng 
sammen, foredrag, vinter mesterskaber på par 3 banen, Vild med dans, hjertestarterkursus, bridge og de 
månedlige klubaftner. Men som Covid-19 situationen ser ud med de nye restriktioner, har klubudvalget 
besluttet at vente med programmet til efter nytår. Dette betyder ikke, at man ikke kan mødes i klubhuset. 

 Har man lyst til at spille kort, gåture med efterfølgende hygge o lign, er man velkommen til at benytte 
klublokalerne.  

Der vil være varme i huset hele vinteren. Blot skal man huske, i hvert fald frem til den 22/11, at man kun 
må forsamles max 10 personer. 
 
Sponsorudvalg: 
Det tidlige forår begyndt med at flere af vores gode og mangeårige sponsorer, bad om at få ophævet 
gældende sponsoraftale på grund af usikkerheden i relation til virksomhedernes fremtidsudsigter. 
Samme situation gjorde sig gælden da vi genoptog forsøget på at tegne nye aftaler med lokale 

virksomheder - stort set intet lykkedes. 

Heldigvis havde vi rigtig mange virksomheder, som fortsatte sponsoraterne. 

Det samlede netto beløb som klubbens sponsorer har støttet GOLFKLUBBEN med i år er alligevel blevet til 

kr. 392.000 ekskl. materialer og fondsmidler. 
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Året er også blevet brugt til at søge fondsmidler til hjælp til gen- og ombygningen af klubbens indendørs 

golfcenter til både dansk paragolf og ikke mindst egne unge og voksne medlemmer.  

Det er lykkes udvalget at rejse kr. 360.000 til projektet. Tusind tak for hjælpen fra fonde og sponsorer. 

Regel og Hcp.udvalg: 
Regelundervisningen for begyndere blev lidt anderledes i år. 

På grund af restriktioner i forbindelse med Covid-19 var vi nødsaget til at afholde undervisningen udendørs. 

Det foregik med hold af 3-4 deltagere gående på par-3 banen. 

Oplevelserne og udbyttet ved forårets undervisning var så gode, at vi i august gentog den udendørs. 

I alt 65 har deltaget i regelundervisningen i år. 

Igen i år er der besvaret regelspørgsmål fra medlemmerne og medlemmer er blevet skønsmæssig 

handicapreguleret ligesom der er lavet midlertidige lokalregler i forbindelse med drænarbejdet. 

Banemarkeringerne er blevet vedligeholdt af Bent Stenmann i år, og tak til Bent for arbejdet. 

Selvom vi har haft restriktioner med Covid-19 og drænarbejdet som gjorde, at vi i perioder kun kunne spille 

på 17 huller, så har det været muligt at spille tællende runder i hele sæsonen. 

Siden midten af september har det været muligt at følge med i, hvordan ens nye handicap udvikler sig, så 

det ikke bliver den store overraskelse, når vi pr. 1 januar 2021 får et nyt handicap og dermed også et nyt 

handicapsystem.  

Turneringsudvalg: 
Vi aflyste vores åbningsturnering og Bededagsturnering, og vi bestemte at også vores 3 dages turnering, 

Fynske Bank Trio turnering, med Blommenslyst og Lillebælt sikkert ikke kunne gennemføres, så vi aflyste 

også den, men var enige om at vi ville prøve igen i 2021. 

Derudover deltog cirka 80 personer i de to klubmesterskaber, og det var lidt som de senere år. Med vores 

nye turneringsform som vi begyndte med i 2018, mange til præmieoverrækkelserne bagefter, og fint 

solskinsvejr, var der mange gode scores af de nye klubmestre. 

Vores fest og fødselsdagsturnering, med Golfexperten Kolding som sponsor, blev også gennemført, ikke 

som normalt med en gunstart, men med løbende start, pga. forsamlingsforbuddet.  

Vi sluttede et lidt specielt år af, med Sydbank som sponsor til Løvfaldsturneringen, 100 tilmeldte, løbende 

start, og spisning efterhånden som man kom ind. De fine præmier til de dygtige kunne efterfølgende hentes 

i banken.  

 

Afslutningsvis skal der lyde endnu en stor og velfortjent tak for godt samarbejde og fleksibilitet til alle 

vores sponsorer, samarbejdspartnere, golfmanageren og Cafe Albatros.  

Tak til Greenkeeperstaben for godt arbejde og gode oplevelser på banen og ikke mindst på greens.  

Til sidst og ikke mindst og en stor tak til alle, der er i årets løb har lagt mange timer og kræfter i at få FGC 

til at løbe rundt. 


