
Referat fra bestyrelsesmøde 9-10-2018

ASSERBO GOLF CLUB

Referat fra bestyrelsesmøde

Sted

Tid

Deltagere

Afbud

Referent VL

Dagsorden

1. Underskrift af sidste referat

2. Økonomistatus

3. Orientering om Kongegolf

4. Forslag fra medlem om ni hullers greenfee 

5. Oplæg fra Bent Christensen vedr. proces for prioritering af investeringer

6. Status på almennyttig forening 

7. Indstilling om nye regler 2019

8. Vintergolf

9. Udkast til dagsorden og forløb af stategiseminaret 

10. Opdatering fra udvalg

11. Nyt fra sekreteriatet

12. Eventuelt

13. Næste mødedatoer

1. Underskrift af sidste referat

2. Økonomistatus

Referat fra mødet den 16-8-2018 blev underskrevet.

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) Clubmanager Kristian R. Laumann (KRL)

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

Mht. nye medlemmer er status

  75  voksne  intro  medlemmer

  21  junior  intro  medlemmer

  49  voksne  ordinære  medlemmer

    1  junior

    2  ynglinge

    7  genaktiverede  passive  til  aktive  ordinære  medlemmer

Antallet af udmeldelser og indmeldelser en næsten det samme.

Ifølge KRL er også budgettet for banen foran, og der er plads i budgettet til de planlagte 

initiativer så som efterårssåningen. 

Proshoppen er lidt bagefter budgettet vedrørende omsætning og indtjening.

21-10-2018     Side 1 / 6



Referat fra bestyrelsesmøde 9-10-2018

3. Orientering om Kongegolf

4. Forslag fra medlem om ni hullers greenfee 

5. Oplæg fra Bent Christensen vedr. proces for prioritering af investeringer

6. Status på almennyttig forening 

7. Indstilling om nye regler 2019

Bestyrelsen er tilfreds med Kongegolfordningen, som også medlemmerne har taget godt imod. 

Et medlem har stillet forsalg om indførelse af greenfee for spillere, som ønsker kun at spille 9 

huller. Bestyrelsen behandlede emnet og konkluderede, at dette ikke ønkes gennemført.

PF svarer Bent Christensen på hans orientering om prioriteringsværktøjer.

De indbetalte beløb samt den fremtidige momsrefusion overføres til Bødkerfonden.

Ernst Lund var inviteret med til denne del af mødet.

Nye regelbøger og quick guides indkøbes af AGC med henblik på videresalg til medlemmerne.

Der indsættes et link på AGC's hjemmeside til golfreglerne på DGU's hjemmeside. Herfra kan 

medlemmerne fremover holde sig opdateret.

AGC kan nu ansøge om at blive godkendt som almennyttig forening, da ca. 110 medlemmer 

hver har doneret 200,- til klubben 

Ved opgørelsen over spilfordelingen på de fire baner pr. 30. september har AGC spillere netto 

spillet mere på en udebane end de andre klubber medlemmer har spillet i AGC. 

På trods af dette har AGC stadig et overskud på ordningen set i forhold til sidste års greenfee 

spil fra de tre andre klubber.

Årsagen til dette kan være, at der er mange banelukninger i AGC i forhold til de andre klubber, 

men også i at AGC geografisk ligger lidt afsides i forhold til de tre andre klubber, der ligge mere 

samlet. 

Der arbejdes endvidere på at inkludere hverdagsmedlemmer og par 3 banen i ordningen.

Der har været afholdt en række møder mellem de fire klubber med henblik på forslag til 

yderligere samarbejde på andre områder så som harmonisering, marketing og fælles indkøb. 

Dette arbejde fortsætter i udvalg med repræsentanter fra de fire klubber

Bestyrelsen skal lave en liste over fremtidige investeringer.

Fem medlemmer fra AGC har deltaget i DGU kursus om golfreglerne i 2019.

Der vil blive gennemført et medlemsmøde i november på rådhuset på ca. 2½ time, hvor de nye 

regler for 2019 vil blive gennemgået af en eller flere af de fem kursusdeltagere. 

I løbet af foråret vil klubberne i klubben bilve tilbud en orientering om de nye regler af en af de 

fem kursusdeltagere.
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9. Udkast til dagsorden og forløb af stategiseminaret 

10. Opdatering fra udvalg

Informationsudvalget

KN har sammen med Annie Christensen og Jacob Schäffer gennmgået hjemmesiden og er 

blevet enige om en række forbedringer. Dette koster kr. 15.000. Derudover skal Annie bruge 

ca. 30 timer fordelt over vinteren i aftale med KRL.

Frivilligudvalget

AB har opdateret listen over medlemmer, som via spørgeskemaet Golfspilleren i Centrum har 

medlt sig til frivilligt arbejde. Han vil kontakte de enkelte udvalgsformænd.

Turneringsudvalget

Stigningen på 4½% af det samlede antal deltagere i turneringerne i forhold til sidste år holder 

stadig.

PF har lavet et udkast til dagsordenen til bestyrelsesseminaret i november.

I 2019 erstattes alle gule pæle med røde pæle ved vandhassarder (i 2019 kaldet strafområder). 

Blå pæle med sort top erstattes af blå pæle med grøn top (område med spilleforbud) .

I lighed med tidligere år arrangeres igen i år vintergolf hver søndag kl 10. Der er reserveret tid i 

Golfbox i intervallerne indenfor  1 time. Alle kan deltage. KN skriver et indlæg på hjemmesiden 

med de nærmere detaljer. 

8. Vintergolf

Aktivitetsudvalget

KN har talt med Henrik Knudsen om at afholde et foredrag om livet på turen. Det påtænkes, at 

invitere medlemmerne fra de andre Kongegolf klubber med.

KRL indhenter årsrapport og budgetter fra de enkelte udvalgsformænd. Dette skal være 

indsent senest 1. november 

Bestyrelsesseminaret afholdes 17. og 18. november i AGC

Asserbopokalen flyttes tilbage til foråret. Ifølge aftale med DGU kan den lægges 27 og 28 april. 

Denne weekend ønskes fastholdt år for år, således at klubturneringerne viger for 

Asserbopokalen.

Turneringsudvalget opfordres til ved udarbejdelse af turneringsplanen for 2019 at skære 

væsentlig ned på antallet af turneringer, så banen åbnes op for egne medllemer og greenfee 

spillere.

AGC kan udvide antallet af spørgsmål i spørgeskemaet fra Golfspilleren i Centrum, men AB ser 

gerne, at man også kunne slette nogle. PF undersøger, om det kan lade sig gøre. 

63 ud af 117 mulige har meldt sig til at spille med i frivilighedsturneringen i slutningen af 

oktober.
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Baneudvalget

• Ny måtte til herrer tee på 1. hul er klar til montering.

• Hul 11 herre tee bliver renoveret medio oktober, afrettet og ny græs tørv. Lukkes

   derefter for året.

• Renovering af greenbunker på hul 3 igangsat.

• BU har gennemført nyt forsøg på opretning af teesteder, hul 5 dame tee er blevet

   brugt til formålet. Der er blevet påfyldt vækstlag, Kurt Kristensen har rettet af og der er

   sået nye frø.

• Udkast til nyt indspilsområde. Priserne er gennemgået af Steen igen og vurderer at de

   holder, der bliver først indhentet konkrete tilbud fra forskellige leverandører, når det

   er besluttet om, projektet skal videre.

• Vi er i gang med at forberede nye next tee skilte, og har indhentet priser på forskellige

   løsninger. Skiltene laves i løbet af vinteren, så de er klar til sæson start. 

Introudvalget

Der afholdes evalueringmøde torsdag aften.

    Hul  10: Ind  ved  skoven  i  venstre  ved  egetræ

    Hul  11: Forgreen

    Hul  12: I semi rough  ved  søen  i  højre  side,  mellem  sø  og  bunker

    Hul  13: Kort  af  bunker  i  venstre

    Hul  14: I  semirough,  til  venstre  for  green

    Hul  15: I  semirough,  bag  bunker  i  venstre  side,  kort  af  green

    Hul  16: Par  3,  semirough  venstre  side,  kort  af  nedlagt  bunker

    Hul  17: Bag  egetræ  i  højre  side  i  bunden

    Hul  18: Højre  side  af  faiway  på  toppen  af  bakken

Med  mulighed  for  at  lukke  hul  13  og  14  ved  våd  bane

Hullerne placering på vinterbane i 2019 er 

    Hul    1: Ved  skoven  til  højre  for  green

    Hul    2: Venstre  for  fairway  bunker,  bag  birketræer

    Hul    3: I  semi rough,  bag  tredje  fairway bunker  i  venstre

    Hul    4: Starten  af  fairway  i  venstre,  bag  birketræer

    Hul    5: Roughen  i  venstre  side,  til  venstre  for  fairway bunker

    Hul    6: Lidt  længere  og  mere  til  højre,  bag  søen

    Hul    7: Som  vi  plejer

    Hul    8: I semi rough,  bag  træerne  i  venstre

    Hul    9: Fairway/forgreen  i  venstre  side  kort  af  green
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Baneservice

11. Nyt fra sekreteriatet

Bødkergården:

Sponsor:

Shop og Service:

12. Eventuelt

• Salget af sponsoraftaler for 2019 er i gang og KRL har haft dialog med alle de sponsorer,

   som har et aktivt sponsor medlemskab tilknyttet. Aftalerne sendes til deres

   godkendelse i løbet af oktober. 
• Der arbejdes på et nyt sponsor katalog, som beskriver vores forskellige produkter.

Juniorudvalget

Bestyrelse kan tilslutte sig at der arbejdes videre på at flytte juniortræningen fra fredag til 

lørdag eftermiddag

Bestyrelsen blev orienteret om en klagesag, som resulterede i, at et medlem fik en advarsel.

Der arbejdes på en ny belægning i gården i stedet for gruset. Emnet tages op på 

bestyrelsesseminariet i november.

SJ vil følge med i Halsnæs kommunes fingerplan.

• Dameklubben er i gang med at tegne på renovering af omklædningen, maling og lidt

   nyt inventar.
• Der er monteret nyt fadølsanlæg, som giver bedre holdbarhed af fadøl.

• Kurt Kristensen har lavet et tilbud på flisebelægning i gården.

• Ny pejseindsats er installeret og godkendt af vores skorstensfejer.

• Vi havde afsluttende sponsormatch d. 12/9 med Carlsberg som sponsor, med 

   ølsmagning og foredrag

• Der indhentes pris på udvidelse af scooterskuret, det kan udvides med 3 pladser.

Reparation af det utætte stråtag er igangsat.

• Hytten er blevet malet færdig.

• Bænken samt et par borde i gården mangler at blive malet.

Regel og Ordensudvalget

• Thomas, Oliver og Kristian har været til Golfstore indkøbsmesse i Sverige 8. og 9. oktober

• Oliver arbejder på et udkast til kalender for 2019, som tager højde for hans ønske om

   at spille turneringsgolf. Når den forelægger, går vi i gang med at snakke om hvordan 

   en fremtidig aftale kan se ud.

Bestyrelsen tilslutter sig indførelse af nye dropregler, som kan udføres ved bold out of bounds 

og tabt bold.

Der har været afholdt evalueringsmøde vedrørende baneservice og marchalopgaverne. 

Ordningen fortsætter i 2019 i lidt ændret og optimeret form.

Der er taget godt imod baneservice  ude på banen.
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13. 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

   Weekend 17. og 18. november 2018 (bestyrelsesseminar)
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