
Referat fra bestyrelsesmøde den 8. januar 2018 i Asserbo Golf Club, side 1 
 
Deltagere: Peter Fredgaard, Signe Justesen, Hans-Otto Jørgensen, Ib Lyng, Stig Borg 
 og Club Manager Kristian L. Ravn 
 
1. Valg af referent.  
Stig Borg blev enstemmigt valgt. 
 
Beslutningspunkter:  
 
2) Gennemgang og godkendelse af foreløbigt regnskab for 2017.  
Det foreløbige regnskab viser en mere positiv udvikling end tidligere estimeret, som følge af pæne 
greenfeeindtægter, der ikke var forventet og omkostningsreduktioner i 4. kvt. 2017. Årsresultatet 
forventes på plus/minus kr. 0,-.  Godkendt. 
3) Gennemgang og godkendelse af endeligt budget for 2018.  

Budgettet for 2018 blev gennemgået og det forventede resultat på + ca. 150 tkr. er budgetteret ud 
fra de realiserede tal i 2017. Godkendt. 
4) Gennemgang af kontingent + 80 år vedrørende 2019 forslag. 

 Bestyrelsen enedes om at bede SJ og PF udarbejde forslag til drøftelse på medlemsmødet den 6.2. 
5) Godkendelse af køb af nye havemøbler, oplæg fra KLR.  
Bestyrelsen besluttede at indkøbe nye havemøbler for ca. 50 tkr. iflg. oplæg fra KLR.  KLR aftaler 
detaljer med restauratør Tom for endelig opstilling. Det forventes at møblerne er på plads til 
åbning af sæsonen 2018 den 25.3. samme dag som der afholdes Generalforsamling i AGC. 
6) Godkendelse af DGU fritspil ordning omkring juniorer.  
Bestyrelsen besluttede at følge DGU’s anbefaling om fritspil for juniorer, bl.a. for derigennem at 
fremme juniorarbejdet i AGC og hele landet. 
7) Godkendelse af oplæg vedrørende gunstarter.   
Bestyrelsen godkendte oplægget med få ændringer til følge, der tilgodeser det sociale 
engagement i klubberne i klubben (kik). 
8) Godkendelse af forløb op til generalforsamlingen.  
”Køreplanen” for forløbet blev gennemgået og godkendt. 
9) Godkendelse af isolering af loft på omklædning.  
Fremlagte forslag blev godkendt, og bestyrelsen vil gerne i denne forbindelse sige en stor tak til 
klubbens venner for deres tilsagn om hjælp til at udføre arbejdet. 
10) Beslutning om henvendelse fra medlem om udmeldelse efter frist.  
Bestyrelsen har behandlet dispensationsansøgninger, men de er endnu ikke færdigbehandlet. 
11) Godkendelse af priser for greenfee og intromedlemskab 2018.  
KLR fremlage forslag til greenfee struktur 2018, og bestyrelsen godkendte dette med få ændringer. 
12) Godkendelse af køb af buggy.  
Bestyrelsen godkendte, at der indkøbes 1 stk. buggy for tkr 27 + moms.  
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Orienteringspunkter:  
 
1) Orientering fra sekretariatet. 

Taget til efterretning. 
2) Orientering om status på medlemsmøde den 6. februar.  
Taget til efterretning. 
3) Orientering om analysegruppen. 
Taget til efterretning. 
4) Orientering om turneringsplaner i Kongegolf klubberne i 2018. 
Taget til efterretning. 
5) Orientering om status i introudvalget.  
CMO er godt i gang. Der er første Åbent Hus på Golfens Dag 22.4., første mandagsgolf 23.4., 
træning onsdag og lørdag. KRL, CMO og SJ har planlagt, og der er formøde for ambassadører 20.2. 
Mange har meldt sig. 
6) Orientering om status på bagrum.  
Taget til efterretning.  
7) Orientering om status på godkendelse af fældning af træ i gården.  
Taget til efterretning. 
8) Orientering om vinteropgaver på banen.  
Taget til efterretning. 
9) Orientering om samarbejde med DGI og Sport Halsnæs.  
Taget til efterretning. 
10) Orientering om event tættere samarbejde med Hornbæk Golfklub.  
Taget til efterretning. 
11) Orientering om 2018-kickoff-møde med medarbejderne.  
Taget til efterretning. 
 
12) Eventuelt.  
Ingen punkter. 
 
   Peter Fredgaard 
   Formand 
 
 
Signe Justesen     Ib Lyng 
 
 
 
Hans-Otto Jørgensen     Stig Borg 
Hon.Kasserer      Hon.Sekretær 


