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ASSERBO GOLF CLUB
Referat fra bestyrelsesmøde
Sted

Mødelokale i Asserbo Golf Club

Tid

4. april 2019

17:30

Deltagere

Peter Fredgaard (PF)

Afbud

Vibeke Lund (VL)
Kim Nissen (KN)

Ib Lyng (IL)
Hans-Otto Jørgensen (HOJ)
Axel Bistrup (AB)
Ida Bratting Kongsted (IBK)
Clubmanager Annie Christensen (AC)
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1. Underskrift af sidste referat samt opfølgning på generalforsamlingen
Referaterne fra mødet den 26. februar og 24. marts 2019 blev skrevet under.
Generalforsamlingen gik godt. Dog har bestyrelsen noteret, at der til næste år skal sikres
dobbelte monitorer, så det er muligt også for den der præsenterer, at se hvilke slides der vises
i salen.
2. Økonomistatus
Økonomien ser fornuftig ud og følger budgettet.
Mht. nye medlemmer er status
4 aktive voksne
3 genaktiverede passive
27 intro voksne
7 intro juniorer
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3. Status på organisation
AC præsenterede organisationsdiagrammet for AGC, samt ansvarsområderne for de enkelte
poster, hvor AC er i gang med at omfordele opgaverne efter Kristian Ravn Laumann.

IL starter et nyt husudvalg op. Det skal dække både Bødkergården og Vejleholmen.
4. Gennemgang af handleplaner 2019
Punktet tages op på et senere møde, hvor PF vil komme med et forslag til ansvarlige for de
enkelte punkter i handleplanerne for 2019
5. Orientering om visionspulje ansøgning og andre puljer
IBK har søgt Halsnæs kommune om midler til at promovere golf for personer med type 2
diabetes.
IBK undersøger muglighederne for at søge om midler fra puljer hos DGI / DIF.
Der søges igen i år om, at blive anerkendt som en almennyttig forening.
6. Henvendelse fra medlem Bente Flint Sørensen
Bente sendte efter generalforsamlingen en mail til klubben som opfølgning på
generalforsamlingen om bedre udnyttelse af banen. Heri er forslag til
- reservering af tidlige starttider til 2-bolde
- forhindre booking af bevidst ikke anvendte starter
- genindførelse af hver anden tid til boldrende.
Bestyrelsen kan ikke gå ind for reservation af startider for 2 bolde tidligt om morgenen, da der i
AGC er tradition for at starte tidligt. Til gengæld er der mulighed for at spille som 2 bold hen på
eftermiddagen uden nævneværdig ventetid.
Bestyrelsen opfordre endnu engang medlemmerne til kun at booke starter, som bliver
benyttet, men også at bekræfte tiderne, så der kan laves tiltag til forbedringer ud fra den reelle
udnyttelse af banen.
Baneservice vil periodevis tjekke, at de bookede starter benyttes.
Da den elektronisk tidsbestilling blev indført var hver anden tid boldrende, der kun kunne
bookes på dagen. Det viste sig dengang, at banen ikke blev udnyttet optimalt. Derfor ønskes
dette ikke genindført.
7. Gennemgang af dropbox
Bestyrelse drøftede den bedste måde at opbevare og genfinde dokumenter i den fælles
dropbox.
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8. Nyt fra udvalg
Aktivitetsudvalget
Der arbejdes på, at lave en nattergaletur i forsommeren.
Måske der kan laves et modeshow med golftøj til efteråret.
Baneudvalget
PF holder ugentlige møder med Steen Mikael.
Referater fra baneudvalgsmøderne lægges på hjemmesiden.
Greens er kommet godt gennem vinteren og fremstår pæne i år. AC laver opslag herom på
hjemmesiden.
Baneudvalget har besluttet, at der sættes sigtepæle op ved blinde huller og at baneguiden
opdateres med disses placering.
Den tiltænkte å mellem søen ved 13 og mosen ved 14 skal udover at aflede overskudsvand fra
mosen også sikre at spillere fra hul 13 går højre om søen foran 13. teested.
Bestyrelsen opfordre udvalget til at gentænke en løsning, hvor spillere med højre handicap
ikke straffes for at spille taktisk venstre om mosen.
Frivilligudvalget
AB opdaterer jævnligt listen over de frivillige.
Der er afholdt opstartsmøde for baneservice. AB er nu kontaktperson til baneservice.
Turneringsudvalget
Der er nu sponsorer på de fleste turneringer. Der mangler et par stykker i efteråret.
Turneringslederne vil kontakte sponsor en uges tid før hver turneringen for at aftale de
nærmere detaljer på spilledagen.
Trænerudvalg
Nicolai Holmer er kommet godt i gang med både oprydning og træning.
Bestyrelsen besluttede, at bevillige Nicolai et budget, så han kan reparerer køller, fitte køller /
jern til spillerne og indkøbe demoudstyr, som kan afprøves før evt. køb.
9. Nyt fra Shop og Service
Shoppen åbnede 29. marts samtidig med, at sommerbanen åbnede.
Thomas Gorski og Oliver Wendt har været til Titleist produkttræning, hvor de er blevet
uddannet i fitting af udstyr.
Der arbejdes på, at få de sidste detaljer på plads på den nye hjemmeside.
10. Eventuelt
Der var 157 tilmeldte til Kongegolf i AGC, da der blev holdt bestyrelsesmøde. Det er færre end
sidste år, men fristen til den billige takst udløber først 15. april.
HOJ har bemærket, at der ligger temmelig mange cigaretskod på banen. Rygerne opfordres
kraftigt til at Holde Naturen Ren.
AC indkøber engangsaskebæger / skodsamlere, som udlevers gratis.
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11. Næste mødedatoer
Datoer for bestyrelsesmøde blev aftalt for resten af året til
Torsdag 16. maj 2019 kl. 17:30
Torsdag 29. august 2019 kl. 17:30
Tirsdag 22. oktober 2019 kl. 14:45
Weekend 23-24. november 2019 kl. 9:00 -> 16:30 (bestyrelsesseminar)

Peter Fredgaard
Formand

Ib Lyng
Næstformand

Hans-Otto Jørgensen
Hon. Kasserer

Axel Bistrup

Ida Bratting Kongsted

Vibeke Lund
Hon. Sekretær
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