Referat fra bestyrelsesmøde 26-02-2019

ASSERBO GOLF CLUB
Referat fra bestyrelsesmøde
Sted

Mødelokale i Asserbo Golf Club

Tid

26. februar 2019

17:30 til 21:30

Deltagere

Peter Fredgaard (PF)
Ib Lyng (IL)
Vibeke Lund (VL)

Signe Justesen (SJ)
Hans-Otto Jørgensen (HOJ)
Axel Bistrup (AB)
Kim Nissen (KN)
Clubmanager Kristian R. Laumann (KRL)

Afbud
Referent

VL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dagsorden
Underskrift af sidste referat
Økonomistatus
Gennemgang af forløb af generalforsamlingen, herunder godkendelse af regnskab 2018 og
endeligt budget 2019
Kristian Ravns har sagt op
Gennemgang af handleplaner 2019, som vedtaget på seminaret, og aftale om tovholder på de
enkelte punkter
Opdatering fra udvalg
Nyt fra sekretariatet
Eventuelt
Næste mødedatoer

1. Underskrift af sidste referat
Referatet fra mødet den 17. januar 2019 blev skrevet under.
2. Økonomistatus
HOJ gennemgik på et overordnet niveau regnskabet for 2018. Der er et overskud på ca. kr.
93.000, så budgettet for 2018 er stort set overholdt.
Nye medlemmer i 2019:
• 24 voksne intromedlemmer
• 5 juniorer
• 1 ordinært medlem
• 2 genaktiverede passive
3. Gennemgang af forløb af generalforsamlingen, herunder godkendelse af regnskab 2018 og endeligt
budget 2019
PF gennemgik forløbet for afviklingen af generalforsamlingen.
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4. Kristian Ravns har sagt op
Mandag aften modtog PF opsigelsen fra KRL. Bestyrelsen vendte mulighederne for erstatning
for KRL's job som Clubmanager, protræner og formand for hhv. baneudvalget og
sportsudvalget.
Dette behandles videre på et ny bestyrelsesmøde i næste uge.
KRL stopper med udgangen af marts. Han har valgt at opsige sin stilling for at få mere tid til
familien og et job med faste arbejdstider. KRL beholder sit medlemskab i AGC.
5. Gennemgang af handleplaner 2019, som vedtaget på seminaret, og aftale om tovholder på de enkelte
punkter
Dette punkt udsættes til et senere bestyrelsesmøde. I stedet blev tiden brugt på situationen
efter KRL's opsigelse.
6. Opdatering fra udvalg
Aktivitetsudvalget
• Aktivitetsudvalget består nu af 4 medlemmer
• Der har været afholdt foredrag med Henrik Knudsen med 110 tilmeldte
• Der er arrangeret en tur med simulatorgolf i Grøndalscenteret i starten af marts
Baneudvalget
• Baneudvalget har holdt møde tirsdag d. 19/2, se referat herfra.
• Ny traktor og vogn er leveret.
• Så snart vejret tillader det, fortsætter arbejdet på hul 15 omkring sti og teested.
Til efteråret planlægges renovering af teestederne på hul 4 og dametee på hul 11
• Kommunen har udpeget et Boringsnære beskyttelsesområde (BNBO), hvor grundvandet evt. skal
særlig beskyttes, da der p.t. er en ikke aktiv vandboring i nærheden.
Området berører en del af parkeringspladsen, klubhuset, teestedet hul 1 og greenen på hul 18.
Kommunen har dog endnu ikke taget en endelig beslutning. Bestyrelsen afventer.

Frivilligudvalget
• KN har indhentet artikler fra klubberne i klubben, baneservice og de forskellige udvalg.
Introudvalget
• Der er planlagt opstartsmøde for introudvalget d. 3/4 kl. 19
• Mandagsgolfen ønsker gunstart blokering fra kl. 17.15-18.30. De forventer ca. 20 deltagere
pr. gang på stor bane.
Bestyrelsen afslår blokeringen til gunstart, da det vil lukke banen i unødig lang tid. KRL
underretter Charlotte Malling
• Oliver står i april måned for fællestræning af intromedlemmerne om onsdagen kl.18-19.30 fra
d. 10. april
Kommunikationsudvalget
• Der arbejdes på den ny hjemmeside, som præsenteres på generalforsamlingen.
Turneringsudvalget
• Forespørgsel sendt til regel- og ordensudvalget ang. midlertidig lokalregel ved scratch
turneringer. Svar afventes.
10-03-2019

Side 2 / 4

Referat fra bestyrelsesmøde 26-02-2019

Sportsudvalg
• Der er bestilt nyt holdtøj fra Under Armour.
• Der er planlagt sportsudvalgsmøde d. 12/3.
• Der planlægges fundraising arrangement med henblik på indsamling til holdtøjet.
• Der søges efter sponsor til kampbolde.
• Eliten skal på træningslejr i Barsebäch d. 12-14 april.
7. Nyt fra sekretariatet
Klubhus
• Gulvet er blevet slebet og lakeret i restauranten.
• Der er monteret nyt gulv tæppe i klubstuen.
• Køleanlægget i baren er blevet renoveret, mangler de sidste detaljer med aflåsning.
• Dameomklædning er færdigrenoveret. Stor tak til damerne, som har stået for projektet.
• Der er lagt sten rundt skiltet ved vejen og buggy carporten.
• Næste uge lægges sten omkring hegnet ved hul 1 ind mod terrassen.
• Der ryddet op på P-plads og beskåret træer.
Kontoret
• Annie har været på kursus i hvordan man skaber en attraktiv forening for frivillige.
• Årsrapport er i gang med at blive samlet med alle beretninger og regnskabstal.
• Annie har brugt en del tid på den nye hjemmeside og er i gang med at overflytte data fra
nuværende hjemmeside.
• Opdatering på udlejning af bagskabe.
• Diverse møder i Kongegolf, bla. om opsætning af greenfee ordning.
• Der er indkøbt nye skilte til åbent hus
• Der er sat gang i annoncering via google og der arbejdes på grafisk udkast til kampagner.
• De første to kampagner bliver omkring intromedlemsskabet og åbent hus.
• Nye scorekort er leveret og der er gang i design af ny baneguide.
Shop
• Der har været afholdt markedsføringsmøde med PF, Thomas og KRL. Thomas arbejder på et
udkast til en markedsføringsplan og hvilke kampagner, der skal i gang sættes. Der bliver regnet
på en lager værdiforøgelse af logo tøj.
• Varerne til shoppen ankommer primo marts.
• Det planlægges at shoppen skal åbne for sæsonen d. 25/3.
Træner
• Vi har ikke fået nogen ansøgninger på træner elev stillingen, så der skal tænkes andre
løsninger for sæsonen.
Lokalplan Elmegårdsvej
Erhvervstyrelsen har godkendt bebyggelse i prioritet 1 området, som ligge ud mod
Helsingevejen, dog mangler den politiske beslutning stadig. Arealet støder ikke op til AGC's
område.
8. Eventuelt
PF og SJ tager til DGU's repræsentantskabsmøde den 23. marts 2019.
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9. Næste mødedatoer
Datoer for bestyrelsesmøde blev aftalt for resten af året til
Tirsdag 5. marts 2019 kl. 17:00
Søndag 24. marts 2019 kl. 9:00 før generalforsamlingen
Søndag 24. marts 2019 efter generalforsamlingen

Peter Fredgaard
Formand

Signe Justesen
Næstformand

Hans-Otto Jørgensen
Hon. Kasserer

Ib Lyng

Axel Bistrup

Kim Nissen

Vibeke Lund
Hon. Sekretær
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