Referat fra bestyrelsesmøde 16-05-2019

ASSERBO GOLF CLUB
Referat fra bestyrelsesmøde
Sted

Mødelokale i Asserbo Golf Club

Tid

16. maj 2019

17:30 - 21:15

Deltagere

Peter Fredgaard (PF)
Kim Nissen (KN)
Vibeke Lund (VL)

Ib Lyng (IL)
Hans-Otto Jørgensen (HOJ)
Axel Bistrup (AB)
Ida Bratting Kongsted (IBK)
Clubmanager Annie Christensen (AC)

Afbud
Referent

VL
Dagsorden
1. Godkendelse af sidste referat
2. Økonomistatus
3. Tov-holdere handleplan 2019
4. Status hjemmeside
5. Status fonds ansøgninger
6. Organisation i driften 2020
7. Træningsfaciliteter
8. Obligationsordning / Indskud
9. Nyt fra udvalg
10. Nyt fra Shop og Service
11. Eventuelt
12. Næste mødedatoer

1. Godkendelse af sidste referat
Referatet fra mødet den 4. april 2019 blev skrevet under.
2. Økonomistatus
HOJ gennemgik regnskabet og opfølgningen på budgettet.
Derudover blev regnskabstallene sammenlignet med tallene fra sidste år og HOJ gjorde rede for
afvigelserne.
Mht. nye medlemmer i 2019 er status
4 aktive voksne
4 genaktiverede passive
45 intro voksne
11 intro juniorer
3. Tov-holdere handleplan 2019
Bestyrelsen gennemgik PF's oplæg til, hvem der har ansvaret for de forskellige punkter i
handleplanerne.
VL udsender den reviderede plan.
Alle forbereder sig på status på handleplanen for diverse ansvarsområder.
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4. Status hjemmeside
KN gennemgik opdateringen på hjemmesiden
• Webkamera fungerer
• Der er nu større kontrast mellem farven på tekst og baggrund
• De grafiske oversigter fra de nye baneguide er modtaget og er lagt på hjemmesiden.
• Konverteringstabellerne er tilføjet som et punkt i bane menuen
• Billeder fra banen tilføjes baneguiden. Se f.eks. hul 12.
• Medlemsforum nedlægges.
• Der foreligger en skriftlig vejledning til, hvordan hjemmesiden opdateres. Nu skal der
udpeges flere redaktører.
5. Status fonds ansøgninger
Halsnæs kommune har netop afgjort vores ansøgning om midler til promovering af golf for
type 2 diabetikere, men resultatet er endnu ikke modtaget.
IBK har tre nye emner for puljeansøgninger.
6. Organisation i driften 2020
Efter at Kristian Ravn Laumann har forladt Shop og Service arbejdes der på at omorganisere
driften.
7. Træningsfaciliteter
Nicolai Holmer og Steen Mikael har lavet et forslag til, hvordan indspilsområdet kan udnyttes
bedre. Planen gå groft sagt ud på, at flytte green og sandbunker længere væk fra stien.
Forslaget er videresendt til baneudvalget. Det påtænkes, at medtage ændringen i budgettet for
2020
Der er indkommet et forslag til, hvordan protræneren kan få sit træningsudstyr låst inde,
når der ikke undervises, samtidig med, at det er let tilgængeligt ved træningen.
AC indhenter alternative løsningsforslag.
Ændringen planlægges medtaget i budgettet for 2020.
8. Obligationsordning / Indskud
Da der er meget administration med medlemsobligationerne, påtænker bestyrelsen at se på
alternative muligheder.
9. Nyt fra udvalg
Aktivitetsudvalget (KN)
KN viste planen for afholdte og planlagte aktiviteter i 2019.
• 24. februar
Bag om Europatouren
• 06. marts
SIM-golf
• 14. april
US Masters i AGC
• 21. maj
Nattergaletur
• 21. juli
The Open
• August
Disc-golf
• 14. september Efterårsfest
• November
Foredrag – evt. nye hcp-regler
Yderligere oplysninger offentliggøres, når aktiviteten nærmer sig.
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Baneservice / Starter (AB)
På mødet i marts måned blev tiderne til baneservicekørsel fordelt. Der mangler dog stadig
frivillige til kørsel i weekenden. Bestyrelsen foreslår, at der bør være en starter på hul 1 f.eks.
fra 9-12, som kan sammensætte to 2-bolde til en 4-bold.
AB opdaterer Baneservicevejledningen.
Baneudvalget (PF)
Udvalget er udvidet med Rasmus Perk, som derudover består af PF (formand), Henrik
Linnemann-Schmidt, Kurt Kristensen, Steen Mikael og Claus Ellehammer
Greenkeeperne arbejder hårdt og opnår gode resultater.
Udvalget har genoptaget ideen med at flytte 12. green til arealet mellem søen og 13. tee-sted
for at gøre det sikrere at færdes på 12. fairway. Udvalget komme med et oplæg.
Frivilligudvalget (AB)
AB opdaterer løbende listen over frivillige.
Bent Vesterskov Rasmussen anbefaler tagrender på scooterskuret til beskyttelse af træet. AB
fik bemyndigelse til at igangsætte dette samt andre småting.
Der er startet en ny gruppe af frivillige til opsamling af træningsbolde mandag aften, inden
græsslåning tirsdag morgen. AB har fundet frivillige fra tilbagemeldingerne fra Golfspilleren i
Centrum.
Husudvalg (IL)
Der er ved at blive etableret et nyt husudvalg med IL som kontaktperson til udvalget. Udvalget
består af Jens Christian Fjeldborg, Bjarne Pedersen og Klaus Bech. AC deltager som
repræsentant fra Bødkergaarden og Steen Mikael som repræsentant fra Vejleholmen. PF
deltager i planlægningen.
Introudvalget (IBK)
Deltagerantal til åbent hus var ikke så højt som forventet på trods af massiv
markedsføring via Google og god synlighed på Facebook, skilte langs vejene i nærheden samt
annoncering og en fin omtale i den lokale avis. Måske nye medlemmer skal fristes på anden vis
f.eks. ved at genoptage member-get-member-kampagnerne.
Klubber i klubben (IBK)
IBK har kontaktet Dameklubben, Herreklubben og Seniorklubben som ny kontaktperson fra
bestyrelsen.
Kommunikationsudvalget (KN)
Se udvalgets arbejde med hjemmesiden i punkt 4Turneringsudvalget IL)
Intet nyt fra turneringsudvalget.
IL orienterer udvalget om flytning af Asserbo Grand Cru til 8. september 2019.
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Sponsorudvalget (PF)
Der har været en henvendelse fra et firma om et arrangement med salg af naturprodukter fra
klubbens areal. AC og PF svarer.
En sponsor ønsker at afvikle et modeshow for dameklubbens medlemmer i AGC. De principielle
rammer omkring sponsorarrangementer blev i den forbindelse drøftet. Der var enighed om, at
tilbyde sponsor som alternativ at gå ud med et bredere arrangement til gavn for alle klubbens
kvindelige medlemmer.
AC svarer Dameklubbens formand Charlotte Christensen.
Sportsudvalg (IL)
IL tager kontakt til Nicolai Holmer som kontaktperson til udvalget.
10. Nyt fra Shop og Service
Der mangler fortsat shopassistenter til weekendvagter
Varesalget er en lille smule bedre end sidste år og der er megen aktivitet i værkstedet med
reparationer og udskiftninger af udstyrsdele for medlemmerne.
D. 20. maj starter Tine Lunding Strunch i en tidsbegrænset stilling på 24 timer om ugen frem til
udgangen af september. Hun skal hjælpe til i sekretariatet og i shoppen efter behov.
Tine har et rigtigt godt kendskab til DGU og golfbranchen, da hun har været beskæftiget i
forskellige klubber de seneste 8-9 år.

Golfspilleren i Centrum, år til dato (14.05.19):
BM (Benchmark) = samme periode sidste år.
Vurderingen baserer sig på 33 svar.
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11. Eventuelt
Der er efterlyst et nyt og større skilt ved indkørslen til AGC. Når man kommer fra Frederiksværk
er det svært at se, at der er en golfklub, før man er kørt forbi, fordi indkørslen ligger i et sving.
Bestyrelsen besluttede at arbejde på en mere synlig skiltning.
Teksten på skiltene med åbent hus viser sig at være lidt for lille til, at man kan nå at læse det,
når man kører forbi i bil. Der skal tænkes påny til næste års skilte.
12. Næste mødedatoer
Datoer for bestyrelsesmøde blev aftalt for resten af året til
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

Kim Nissen

Axel Bistrup

Ida Bratting Kongsted

Vibeke Lund
Hon. Sekretær
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