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ASSERBO GOLF CLUB
Referat fra bestyrelsesmøde

Sted

Tid 17. januar 2019 17:30 - 21:30

Deltagere

Afbud

Referent VL

Dagsorden
1. Godkendelse af sidste referat
2. Økonomistatus
3. Kongegolf - status
4. Tal fra Golfspilleren i Centrum
5. Status på ny hjemmeside
6. Henvendelse fra Oliver Wendt om afholdelse af støtteturnering
7. Henvendelse fra Tito og Søndagsliga
8. Forslag til generalforsamlingen om hunde på banen
9. Orientering om de nye lokalregler og baneopsætning efter nye regler 

10. Opdatering fra udvalg
11. Nyt fra sekretariatet
12. Eventuelt
13. Næste mødedatoer

1. Godkendelse af sidste referat

2. Økonomistatus
HOJ gennemgik resultatet for 2018, hvor der ser ud til at blive et overskud på ca. 60.000. 

HOJ gennemgik dernæst det foreløbige budget for 2019.

Vibeke Lund (VL) Clubmanager Kristian R. Laumann (KRL)
Signe Justesen (SJ)

Mødelokale i Asserbo Golf Club

Peter Fredgaard (PF) Hans-Otto Jørgensen (HOJ)
Ib Lyng (IL) Axel Bistrup (AB) Kim Nissen (KN)

Det blev besluttet, at der søges efter en ny protræner elev som supplement til træner teamet, 
da Oliver Wendt efter endt uddannelse vil prøve lykken som spillende professionel. Oliver vil 
stadig være tilknyttet klubben på deltid, som timelønnet.

Referaterne fra mødet den 9. oktober 2018 samt seminariet 17. og 18. november 2018 blev 
skrevet under af de tilstedeværende.

HOJ opremsede endvidere de mange forbedringer, som er gennemført i år i og omkring 
klubhuset og på banen, herunder ændring af greenbunker på hul 3, Renovering af dameteested 
på hul 5 og nyt herreteested på hul 11

PF, KRL og Thomas Gorski mødes om nye ideer til proshoppen.
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3. Kongegolf - status

4. Tal fra Golfspilleren i Centrum

5. Status på ny hjemmeside

6. Henvendelse fra Oliver Wendt om afholdelse af støtteturnering

7. Henvendelse fra Tito og Søndagsliga

8. Forslag til generalforsamlingen om hunde på banen

9. Orientering om de nye lokalregler og baneopsætning efter nye regler 

10. Opdatering fra udvalg

Derudover fortsætter arbejdet med at udvide samarbejdet på flere områder.

Aktivitetsudvalget

Onsdag den 6. marts kl 18 er der planlagt indendørs golf i Grøndalscenteret.

Søndag den 24. februar afholdes medlemsmøde med bl.a. Henrik Knudsen. Medlemmerne fra 
de 3 andre Kongeklubber inviteres til at deltage.

• Der arbejdes i skovene, hvor der tyndes og ryddes op.
• Maskinerne er ved at blive serviceret og klargjort til sæsonen.
• Det er blevet besluttet, at ordne de gamle ”next tee” skilte og vente med installationen 
   af nye indtil effekten af disse er set.

Baneudvalget

• Bo Reinholm har gravet ud til ny sti ved hul 15 til venstre for teestedet. Der køres stabil 
   grus på, når ny traktor og vogn ankommer.
• Fast flise belægning på stien optil hul 9 er færdig.

Et medlem har stillet forslag om hunde på banen. PF har kontaktet forslagsstilleren.

KRL har lagt de nye lokalregler på hjemmesiden.

Desuden har to andre medlemmer kontaktet bestyrelsen ang. Medlemsstatusændringer. PF 
kontakter de to medlemmer.

Kongegolf fortsætter aftalen om frit spil på alle 4 baner i 2019. Der forventes mere spil på 
AGCs bane i 2019 nu hvor turneringerne lægger mindre beslag på banen i weekenderne.

Tallene i Golfspilleren i Centrum har ikke ændret sig siden efteråret.

KN og KRL orienterede om arbejdet med den nye hjemmeside, og viste en tidlig udgave af 
siden. Det ser meget lovende ud. Kommentarer fra bestyrelsen tages med i det videre arbejde.

Bestyrelsen gav tilladelse til, at Oliver Wendt afholder en støtteturnering søndag 12. maj 2019 
med begrænset antal spillere og baglæns gunstart, så banelukning kun bliver på 3 timer. Evt. 
ledig tid frigives 1 uge før.

Ti/To-gruppen og Søndagsligaen har ydret ønske om fast bookede tider i Golfbox. 
Bestyrelsen har ikke endelig taget stilling til dette.
PF tager kontakt til de implicerede.
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11. Nyt fra sekretariatet

Frivilligudvalget
AB orienterede om, at damernes omklædningsrum er malet og vil blive helt færdigt inden 
sæsonstart.

Kommunikationsudvalget
Sekretariatet, leverandør og KN arbejder på den nye hjemmeside.

Desuden er der planlagt en artikelserie med overskriften: Hvem møder du i klubben.
Det påtænkes, at hver artikel skal give indblik i f.eks. en ansat, frivillig eller spiller og dennes 
tilknytning til klubben.

Der er planlagt udgivelse af opstartsartikler om klubberne i klubben.

Der er lavet en plan for 2019 for hvornår og hvordan, der skal kommunikeres til 
medlemmerne. Et eksempel er udsendelse af nyhedsbrevene.

Sportsudvalg
• Eliten er ved at planlægge træningslejr i Barsebäch fra d. 13-15 april.
• Spilleplan for hjemmekampe er tilgængelig.
• Niels Jørgensen genindtræder som holdkaptajn for førsteholdet

Den nye dropregel, som er vedtaget indført i det daglige spil, vil også blive brugt i fleste 
turneringer. Undtaget er scratchturneringerne, som det vil fremgå af en midlertidig lokalregel 
for hver scratchturnering.

Turneringsudvalget

I 2018 opstod der et par farlige situationer i turneringerne, hvor en spiller med vilje benyttede 
forkerte fairways som genvej til hullet. For at forhindre dette ønsker udvalget, at der laves en 
midlertidig lokalregel for eliteturneringerne, så er bliver OOB fra 5. hul til 6. fairway eller over 
den, fra 15. hul til 12. fairway eller over den og fra 18. hul til 1. fairway eller over den. Dette 
skal kun gælde i Asserbopokalen og klubmesterskaberne.
Udvalget vil gerne hører bestyrelsens holdning hertil. Bestyrelsen var generelt positive, men 
sender spørgsmålet videre til Ordens- og regeludvaltet. VL retter henvendelse.

IL fortalte, at turneringsplanen nu er klar og at turneringerne vil blive oprettet i Golfbox 24. 
januar, så banereservationerne er fortaget.

Introudvalget
Der er planlagt åbent hus følgende 5 søndage
   Søndag d. 28/4 - Golfensdag
   Søndag d. 12/5
   Søndag d. 2/6
   Søndag d. 23/6
   Søndag d. 7/7

Programmet er hver søndag
   9.30 Velkomst og Kaffe
   10.00 Introduktion
   12.00 Afrunding

Kurt Kristensen arbejder på ny fast belægning på stien fra 10. teested ned mod fairway.
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12. Eventuelt

13. Næste mødedatoer

  Tirsdag 26. februar 2019 kl. 17:30
  Generalforsamling 24. marts 2019

Peter Fredgaard Hans-Otto Jørgensen
Formand Hon. Kasserer

Ib Lyng Axel Bistrup Kim Nissen

Vibeke Lund
Hon. Sekretær

• Kommunikation og markedsføring
• Ansættelse af ny rengøringsdame, kommunen kommer med kandidater
• Indsamling af kandidater til Årets AGC’er. 
• Forskellige indberetninger til DGU og greenfee samarbejdspartnere

Ernst Lund har via VL spurgt, hvad bestyrelsens holdning er til information i foråret om de nye 
golfregler.
Bestyrelsen forslår en introduktion i klubhuset med efterfølgende eksempler ude på bane.
VL svarer Ernst.

Datoer for bestyrelsesmøde blev aftalt indtil generalforsamlingen

• Der arbejdes på ny hjemmeside
• Salg af sponsorater og fakturering heraf
• Årsregnskab og årsrapport. Det skal være klar til revisor besøg d. 5, 6 og 7 februar
• Budget færdiggørelse for 2019

Medlemstal:
• 2 genaktivere passive
• 21 voksne og 5 juniorer intromedlemmer
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