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1. Underskrift af sidste referat

2. Økonomistatus

HOJ fortalte, at økonomien hænger godt sammen og er lidt foran budgettet

Mht. nye medlemmer er status pr. 20-6-2018

   14 aktive voksne

    1 aktiv  junior

    2 aktive yngling

  66 intro voksne

  15 intro juniorer

    5 genaktiverde passive

Referat fra mødet den 30-4-2018 blev underskrevet

Mødelokale i Asserbo Golf Club

21-06-2018 kl. 18 - 22:15

Peter Fredgaard (PF) Signe Justesen (SJ) Hans-Otto Jørgensen (HOJ)
Ib Lyng (IL) Axel Bistrup (AB) Kim Nissen (KN)
Vibeke Lund (VL) Clubmanager Kristian R. Laumann (KRL)
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3. Kongegolfstatus

4. Tal fra Golfspilleren i Centrum

Samle Ambasadørscore 68 (60)
Banen 79 (73)
Klubliv 82 (79)
Restaurant 88 (85)
Klubhus 85 (82)
Træningfaciliteter 79 (75)
Proshop 81 (81)
Træning 92 (91)
Ledelse og Information 84 (82)
Priser og produkter 86 (85)

5. Orintering om baneservice

6. Orientering om Persondataforordningen i AGC

Der er taget godt imod kongegolf i AGC. Medlemmerne benytter ordningen til at spille på de 

andre baner mere end, gæster spiller i AGC. 

Det kan skyldes, at afstanden mellem AGC og de andre klubber er ca. dobbelt så lang, som 

afstanden melelm de tre andre klubber indbyrdes.

Det kan også skyldes en fejl på Kongegolfs hjemmeside, der fejlagtigt oplyser, at der i Asserbo 

kan bestilles tider 1 uge frem i tiden, mens det rigtige er, at der kan bestilles indenfor 2 uger 

frem. Dette vil blive rettet. 

PF vil på næste møde med Kongegolfklubberne arbejde på, at alle klubberne får ens vilkår for 

reservation af spilletider og gerne, at det bliver fra kl 9:00 også i weekenderne.

Årets første spørgeskemaunderlse til medlemmerne fra Golfspilleren i Centrum gav en 

svarprocent på 46.

Her er en oversigt over resultaterne:

Undersøgelse fra gæster viser, at det er svært at finde rundt i klubben og på banen. Der er 

alledere bestilt nye skilte, der skal hjælpe gæsterne.

SJ fortalte, at baneservicen er kommet godt fra start, man kan forbedres på følgende områder:

    Skiltet i vognen er ændret fra Baneservice til Marshal.

    Det kunne være nemmere at booke tid i baneservicekalenderen.

    Det kunne være muligt, at se og lære af hinandens evalueringer.

    Der kunne være en vejledning i, hvornår det er mest effektivt køre baneservice.

Annie Christensen og SJ har sammenarbejdet om at få indført Persondataforordingen.

Det har medført oprydning i arbejdsgange og meget gamle data.

AGC er godt med og data er ved at blive slettet. Desuden er der ryddet godt op i de enkeltes 

adgang til følsomme data.

Der er indkøbt en påmindelseskalender, der skal hjælpe sekretariatet med at vedblive med at 

rydde op i data fromover.

 

En stor tak fra bestyrelsen til Annie og Sj for deres fine arbejde.
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7. Fra passiv til aktiv

8. Antal deltagere ved gunstarter

9. Booking "anden/gæst" i golfbox

10. Tidsinterval for starter i Golfbox

11. Kriterier for æresmedlemstatus

12. Orientering om nyt indspilsområde

Bestyrelsen ønsker klare regler for, hvornår er medlem kan blive æresmedlem. På mødet blev 

der talt om forskellige kriterrier, som KN vil samle i et udkast til næste møde.

Steen Michael tager billeder af området bag 18. hul fra en drone. Disse bruges som grundlag 

for planlægning af indspilsbanen med hjælp fra konsulenter fra DGU.

Enmet vil blevet taget op på bestyrelsesseminariet til november.

Der har været stillet spørgsmål om, hvor få spillere, det er rimreligt at sende ud i en gunstart.

IL vil genoverveje vejledningen med henblik på, at åbne banen mest muligt for andre spillere 

og samtidig også tage hensyn til det sociale i at spille en gunstart.

Der lukkes for muligheden for at booke tid til en "Anden / Gæst" spiller.

Hvis man ønsker, at reservere en tid til en spiller, hvor man ikke kender dennes 

medlemsnummer, kan sekretariatet være behjælpelig med bookingen.

Det henstilles til, at alle bekræfter deres tid inden de går ud. Det har betydning for statistikken 

og dermed også beslutninger om f.eks tidsinterval mellem starter.

Der vil blive lavet et forsøg med at sætte tidsintervallet mellem to starter til 10 min i stedet for 

nu, hvor den er 7 og 8 min. KRL undersøger, hvilke konsekvenser det har i GolfBox.

Fordelen skulle være at mindske ventetid under runden og ulempen er, at der er færre starter 

pr. time. I dag går der mange 2 bolde ud i weekenden, så måske de færre starter kunne 

tilskynde flere til at flere vil spille i 4 bolde.

Hvis et medlem melder sig fra passiv til aktiv i løbet af året, skal der med de nuværende regler 

betales fuldt kontingent for året. Dette er ændret til

Et medlem, som har været passiv et helt kalenderår, kan skifte fra passiv til aktiv med 

periodiseret kontingent, som er afhængig af tidspunket på året for skiftet.

PF orienterer sekretariatet.
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13. Opdatering fra udvalg

Der er lavet en vægavis i porten, som dog kan være svær at læse, når det bliver mørkt. IL 

finder en løsning med lysfølere over skabet.

KN efterlyser resultater fra Regionsgolf, så de kan lægges på hjemmesiden.

SJ fortalte, at det går forrygende, og at der er god stemning både blandt de nye og i udvalget.

Der har ikke været så mange til Åbent hus, de fleste nye er opfordret til at komme via 

medlemmerne.

Annie Christensen vil reklamere på de sociale medier.

KN vil starte et nyt aktivitetsudvalg, da det forrige ikke eksisterer mere.

AB har lavet en liste over alle udvalg med tilhørende frivillige. Der er flere medlemmer, der er 

medlem af mere end et udvalg. Der er på nuværende tidspunkt 115 frivillige, der dækker 195 

poster.

Medlemmer, der via Golfspilleren i Centrum undersøgelsen, stiller sig til rådighed til at udføre 

frivilligt arbejde, fordeles efter aftale.

PF, KRL og AB vil holde møde for at identificere nye opgaver.

IL fortalte, at der indtil nu i 2018 har været større tilslutning til turneringerne end i 2017, dog 

med undtagelse af Ruth's Scramble.

Regnskabet for turneringerne er tilfredstillende med et lille overskud.

SJ efterlyste et overblik over hvormange forskellige, der deltager i turneringerne. En sådan 

oversigt er udarbejdet for 2017 og offentliggjort i referatet fra turneringsudvalget efter mødet 

12-10-2017

KRL henvise til referatet fra baneudvalget, som er lagt på hjemmesiden.

Frivilligudvalget

Turneringsudvalget

Baneudvalget

Introudvalget

Sportsudvalg

Der er gode individulle præstationer blandt eliten f.eks. Sebastian Friedrichsen andel i VM for 

drenge og Karen Fredgaards flotte 2. plads ved German International Ladies Championship.

Desuden har A-holdet i regionsgolf vundet det indledende pulje spil og der er spillet 3 & 4. 

runde i Danmarksturneringen.

PF taler med Lasse Jensen, om han kunne holde et foredrag om livet på Europa turen.

Informationsudvalget

KN har sammen ned Annie Christensen holdt møde med et firma, som tilbyder vedligeholdelse 

af hjemmesider. De havde de rigtige ideer, men er alt for dyre.

PF har kontakt med en anden person, som evt. kan være behjælpelig med hjemmesiden. 
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14. Nyt fra sekreteriatet

15. Eventuelt

16. 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 16. august 2018
   Tirsdag 9. oktober 2018
   Weekend 17. og 18. november 2018 (bestyrelsesseminar)

SJ ønsker at deltage i DGU kursus om værdiskabende bestyrelsesarbejde.

Anbefalet teested:
Ved scorekortuskrivning anbefales nu et teested ud fra spillerens spillehandicap.

Klubhus:
• Isolering af loft over omklædning, klubbens venner er i gang med projektet og har ryddet loftet.

• El installation i dame omklædning og juniorrummet renoveres inden isolering gøres færdig.

• Klubbens venner er i gang med maling af hytte, borde i gården, hegn mod hul 1 og bænk på terrassen.

HOJ har aftalt møde med JBL Revision ang. mulighederne med momsfrihed for almennyttige 

foreninger.

Bagrum:
• Nye bagrum er taget i brug

• Mandag d. 25 renoveres grus belægning ved det nye bagrum, Bo Reinholm graver grus af hele området i 

samarbejde med Kurt K. Og der lægges fliser foran det nye bagrum. Samt slots grus på p-pladsen.

• Bagskabe rokaden er gennemført, der er ca. 40 stk. Ledige 40 cm skabe, men de er i gang med at blive udlejet.

• Junior skabene er flyttet til 40 cm og juniorudvalget sætter i gang med renovering af juniorrummet.

Annoncering:
• Vi annoncerer i Halsnæs sommer i ugerne 26, 29 og 32

• Der er lavet banner annonce til Golf.dk som bliver vist 200.000 gange de næste 3-4 uger. Vi afventer 

godkendelse af materiale hos golf.dk

Greenkeeper VS bestyrelse afvikles d. 9/10, start kl. 15.30.

Helsingør har accepteret d. 16/9 til Tin Cup match i Helsingør.

IL forslog en forbedring af udslagsmåtten på gult teested på hul 1.

01-07-2018     Side 5 / 5


