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1. Underskrift af sidste referat

2. Økonomistatus

3. Kongegolf

4. Disponering af Miljøprisen

5. Nyt WiFi i klubben

6. Forslag om at tillade hunde  på banen

7. Status på klubaften 15. maj

8. Opdatering fra udvalg

9. Eventuelt

10. Næste mødedatoer

1. Underskrift af sidste referat

2. Økonomistatus

3. Kongegolf

4. Disponering af Miljøprisen

Mødelokale i Asserbo Golf Club

Peter Fredgaard (PF) Signe Justesen (SJ) Hans-Otto Jørgensen (HOJ)

Ib Lyng (IL) Axel Bistrup (AB) Kim Nissen (KN)

Vibeke Lund (VL)

Referat fra mødet den 12-4-2018 blev underskrevet

Clubmanager Kristian R. Laumann (KRL)

HOJ fortalte at økonomien hænger godt sammen og at greenfeeindtægterne er lidt forna.

Mht. nye medlemmer er status

   13 aktive voksne

    1 aktiv  junior

    2 aktive yngling

   30 intro voksne

     5 intro juniorer

Miljøprisen på 75.000 vil blive anvendt på energibesparende og miljøforbedrende tiltag

Der er tilmeldt 254 til Kongegolf i AGC.

I weekends er der åbent for bookning I Gilleleje og Fredensborg fra kl 9:00, mens der først er 

åbent i Hornbæk fra kl. 12:00. Defor kan spillere fra Gilleleje og Fredensborg spille med 

Kongegolf status fra kl 9:00 i AGC, mens spillere fra Hornbæk må vente til kl. 12:00
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5. Nyt WiFi i klubben

6. Forslag om at tillade hunde  på banen

7. Status på klubaften 15. maj

8. Opdatering fra udvalg

KN orienterede om de tiltag, der er igangsat, specielt omkring skiltning

AB arbejder på, at lære de frivilliges opgaver at kende

9. Eventuelt

Informationsudvalget

PF, SJ og KN arbejder videre med arangementet.

Frivilligudvalget

Turneringsudvalget

Baneudvalget

Introudvalget

Sekretariatet

Øvrige udvalg

KRL kontaker sammen med Thomas ejere af scootere om nye regler for kørsel med scooterne.

Beslutning,  om at  tidsbestilling til banen udvides til 3 uger for medlemmer og 2 for gæster, vil 

nu blive igangsat.

Der er indkommet et forslag om nyt Wifi på Bødgergården. Dette er udsprunget i at livescore i 

restauranten ikke altid fungerer som forventet. KRL kontaker Thomas Gorski om billigst løsning

Der er indkommet et ønske om tilladelse ti,l at medlemmer kunne medbringe hunde på 

banen. Bestyrelsen besluttede at bibeholde den nuværende regel.

IL orienterede om afvikling af de 3 første turneringer

KRL orienterede om banens gode stand, som også er rost flere steder.

KRL forhører Steen Michael, om der kan blive plads til eksta klipning af fairways og seminrough 

i maj måned, hvor græsset vokser hurtigst.

KRL orinterede om planerne omkring den nye indspilsbane på arealet langs hul 18

SJ fortalte, at første åbent hus forløb godt, og at mandagsgolf er i gang.

Ingen bemærkninger

Ingen bemærkninger

SJ Baneservice: Arne Larsen laver vagtplan med de frivillige den 2. maj. Vejledning med vægt 

på service er udarbejdet til dem, der kører baneservice. 
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10. Næste mødedatoer

Peter Fredgaard Signe Justesen Hans-Otto Jørgensen

Formand Næstformand Hon. Kasserer

Ib Lyng Axel Bistrup Kim Nissen

Vibeke Lund

Hon. Sekretær

Datoer for bestyrelsesmøde blev aftalt for resten af året til

   Torsdag 21. juni 2018

   Torsdag 16. august 2018

   Tirsdag 9. oktober 2018

   Weekend 17. og 18. november 2018 (bestyrelsesseminar)
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