
Til  

Bestyrelsen 

Asserbo Golf Club    30. januar 2018 

 

 

Forslag til principper og indhold i AGC fremtidige rygepolitik 

 
En rygepolitik kan have forskellige formål. På grund af tobakkens sygdomsfremkaldende egenskaber kan 

formålet være at reducere sygdomsrisikoen ved at forhindre, at rygning overhovedet kan finde sted. En 

mere beskeden målsætning kan være at sikre, at personer, som ikke ønsker at blive udsat for røg, kan 

undgå denne, uden at de derved forhindres i at kunne deltage i aktiviteter på lige fod med øvrige 

medlemmer. 

 

I Asserbo Golf Club ønskes rygepolitiken formuleret ud fra den sidst nævnte målsætning. Det er altså ikke 

formålet med dette forslag at forbyde rygning I klubben, men alene at sikre, at alle medlemmer kan 

opholde sig I klubben på den måde, som bedst muligt stemmer overens med ønsket om, helt eller delvist, 

at undgå tobaksrøg. 

 

Med den nuværende rygepolitik I klubben kan man kun (næsten) med sikkerhed undgå udsættelse for 

tobaksrøg, hvis man opholder sig indendørs. Kun næsten, fordi forbuddet mod indendørs rygning med 

jævne mellemrum overtrædes, når der ryges på toiletter, i herrenes omklædningsrum eller I Nordeahytten 

ved hul 7. 

 

Udendørs rygning er visse steder og/eller ved visse aktiviteter også et problem, især når og hvor mange 

medlemmer opholder sig på begrænset plads. Der ryges således hyppigt på drivingrange og på putte-green 

og i forbindelse med instruktioner eller præmieuddelinger i gården og det kan være vanskeligt for den, der 

vil undgå røg, at deltage i socialt samvær, f.eks. spisning i gården eller på terrassen, uden at blive udsat for 

tobaksrøg. 

 

Klubbens rygepolitik bør derfor opdateres med henblik at håndtere disse udfordringer. Det foreslås derfor, 

at rygepolitiken inden 1. maj 2018 opdateres i overensstemmelse med nedenstående: 

 

1. AGC rygepolitik skal i fremtiden have til formål at sikre, at medlemmer, der ønsker at undgå tobaksrøg, 

kan opnå dette uden at være ringere stillet i forhold til at spille, træne eller deltage i sociale aktiviteter 

end klubbens øvrige medlemmer 

2. For at opnå dette bør der: 

a. være rygeforbud på drivingrange og puttegreen 

b. være rygeforbud i bolde, hvis blot en deltager i bolden ønsker det (erfaringer viser dog, at rygere 

og ikke rygere sagtens kan gå i bold sammen, hvis begge parter tænker på vindretning m.m.) 

c. være røgfrie områder på terrassen og i gården, hvor de røgfrie områder løbende vælges i den del 

af gården eller den ende af terrassen, som vinden bærer røgen væk fra 

d. være rygeforbud i de 15-20 min, som instruktioner og præmieoverrækkelser normalt varer. 

 

Forslaget ønskes på dagsordenen som et selvstændigt beslutningspunkt på klubbens førstkommende 

ordinære generalforsamling. 

 

Venlig hilsen 

 

Bent Christensen 


