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ASSERBO GOLF CLUB
Referat fra bestyrelsesmøde

Sted

Tid

Deltagere

Afbud

Referent VL

Dagsorden
1. Velkommen
2. Økonomisk estimat for 2018
3. Tal fra Golfspilleren I Centrum 2018
4. Evaluering af klubbens overordnede mål, værdier, vision og strategi
5. Evaluering af klubbens fem indsatsområder i 2018
6. Evaluering af klubbens nuværende organisation
7. Gennemgang af mål og handleplaner for de fem indsatsområder i 2019
8. Budgetforudsætning 2019
9. Lokalplan Elmegårdsvej – stillingtagen til kommunens oplæg

10. Retningslinjenr for æresmedlemskab
11. Eventuelt
12. Næste mødedatoer

1. Velkommen

2. Økonomisk estimat for 2018

3. Tal fra Golfspilleren I Centrum 2018

4. Evaluering af klubbens overordnede mål, værdier, vision og strategi

5. Evaluering af klubbens fem indsatsområder i 2018

Økonomien er stadig sund og forud for budgettet

PF orienterede om resultaterne i Golfspilleren i Centrum. Overordnet ser det lige så pænt ud 
som i 2017

Visionerne fra 2019 for banen, medlemmerne, aktiviteter, service og faciliteter er storet set de 
samme som i 2018. SJ redigerer visionerne for 2019.

I evalueringen er indgået årsrapporterne fra de enkelte udvalg. Resultatet er, at ca. 70% af 
indsatsområderne er gennemført, mens de resterende er delvist eller ikke gennemført.

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

Mødelokale i Asserbo Golf Club

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

Vibeke Lund (VL) Clubmanager Kristian R. Laumann (KRL)

PF bød velkommen og fortalte  om formålet med seminaret især af hensyn til de tre nye 
bestyrelsesmedlemmer.
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6. Evaluering af klubbens nuværende organisation

7. Gennemgang af mål og handleplaner for de fem indsatsområder i 2019

9. Lokalplan Elmegårdsvej – stillingtagen til kommunens oplæg

10. Retningslinjenr for æresmedlemskab

11. Eventuelt

12. Næste mødedatoer

Peter Fredgaard Signe Justesen Hans-Otto Jørgensen
Formand Næstformand Hon. Kasserer

Vibeke Lund Kim Nissen
Hon. Sekretær

Bestyrelsen takker KRL for hans arbejde som klubchef

Retningslinjer for udnævnelse af et æresmedlem blev fremlagt af KN. Med få ændringer blev 
forslaget vedtaget.

Handleplanerne for 2019 med tilhørende investeringsliste indarbejdes i budgettet for 2019.
Bestyrelsen indstiller til, at kontingentet indexreguleres, men ikke stiger yderligre.
Endvidere indstilles det, at greenfeetaksterne videreføres fra 2018 til 2019.

SJ orienterede om kontakten til kommunen ang. fingerplanen
Bestyrelsen kan ikke anbefale, at arealet udlægges til byzone og boligareal.
SJ holder sig orienteret om en afgørelse fra erhvervsstyrelsen om arealet.

   Tirsdag 26. februar 2019 kl 17:30 i AGC

PF og KRL varetager kontakten til Bjarne Pedersen ang. hans oplæg til en Drift- og 
vedligeholdelsesplan

Datoer for bestyrelsesmøde blev aftalt indtil generalforsamlingen i 2019
   Tirsdag 17. januar 2019 kl 17:30 i AGC

IL orinterede om turneringssudvalgets turneringplan for 2019. Bestyrelse kom med et par 
ændringsforslag, som IL vil præsentere for udvalget.

Ib Lyng Axel Bistrup

KRL orienterede om organisationens bemanding og opgavefordeling. Der er et fint 
arbejdsklima, og medarbejderne er gennemgående tilfredse med udbuddet og mængden af 
arbejdsopgaver

8. Budgetforudsætning 2019

De reviderede visioner for 2019 dannede grundlag for handleplanerne for 2019.
SJ redigerer planenerne.
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