
ASSERBO GOLF CLUB 
Referat 
Bestyrelsesmøde den 27. februar 2018 kl 18-22.00  
 
Afbud fra Stig Borg 
 

Dagsorden  
 
 

1. Godkendelse af materiale til GF - herunder formulering af forslag +80 
 
Materialet blev godkendt med små rettelser  

 
2. Godkendelse om istandsættelse af juniorrum. 

 
Blev godkendt såfremt der, efter ud flytningen til den nye bagbygning, er ledige skabe i de gl. bagrum. 
Istandsættelsen belaster ikke klubbens økonomi, da den finansiers af opsparet juniorfond fra salg lodsedler 
til Børnehjælpsdagen.  
 

3. Godkendelse af nye anbefalede teesteder ved bookning i Golfbox 
 
Godkendt på prøve for 2018. 
 

4. Behandling af henvendelser fra Jan Wennecke. 
 

Vinterbanen 
Bestyrelsen beder baneudvalget se på om der er noget at gøre omkring forbedringer af vinter banen. 
 

Vinter klublokale 
Bestyrelsen beder frivilligudvalget se på om der er input til et hyggeligere ”vinterklubhus”  
 

Pejs 
Der er indhentet pris på installation af brændeovnsindsats og lovliggørelse af pejsen, pris inc. alt 27.000. 
Bestyrelsen afventer mulighed for eventuelle sponsorer før der gives ”ok”. 
 

5. Regionsgolf status 
 
Der har været afholdt møde med holdkaptajner og Frank Rene Larsen har lovet at være tovholder for 
regionsmatcherne i 2018. Tom Donner har meget velvilligt hjulpet med overdragelsen.  
Der bliver snarest udsendt holdopsætning mm. 
 

6. Nyt fra Turneringsudvalget  
 
Turneringerne for 2018 er sat op i golfboks og frigives inden længe. 
Som noget nyt bliver der valgfrie teesteder til en del af turneringerne. 
Der sættes stor fokus på kommunikation omkring turneringerne i 2018.  
Der afholdes møde den 10. april med Kongeklubberne omkring evt. samordning af turneringer i fremtiden. 
Det er besluttet at oprette et ”Pokal-skab” i porten med billeder af vinderne af klubbens pokaler.  



 
 
 
 
 
 

7. Nyt fra Baneudvalg 
 
Bunkerstatus – alt kører efter planen  
Bestyrelsen godkendte de sidste ændringer omkring bunkerplanen og planen lægges på hjemmesiden. 
  
Ændringerne indebærer at der ikke gøres noget ved bunkerne: 
Hul 2, 50 m foran green, 14 hul fairwaybunker ændres ikke og 18. greenbunker forbliver som den er.   
 
Desværre er vejrudsigten ikke den bedste med hensyn til temperaturerne, så det er stadig usikkert hvornår 
sommerbanen kan åbnes.  
 

8. Nyt fra Introudvalget 
 
Der har været afholdt Introudvalgsmøde og det er indtrykket at der er stor opbakning omkring den nye 
tanke med et Introudvalg. Mange frivillige har meldt sig – Tak for det! 
 
Udvalget består nu af:  
Annette Gajhede, Peer Klareskov, Annelise Andreasen, Ernst Lund og  Charlotte Malling  
 

9. Status bagrum 
 
Alt går efter planen, den 16. marts bliver bagskabene installeret. Derefter mangler færdiggørelse af 
brolægger arbejde mm., tidspunkt for dette afhænger lidt af vintervejret.  
 

10. Eventuelt  
 
Intet at bemærke  
 
 
 
 
Godkendt den:  
 
 
Peter Fredgaard Signe Justesen  Hans-Otto Jørgensen 
 
 
 
 
Stig Borg  Ib Lyng  


