
Referat fra bestyrelsesmøde 29-08-2019

ASSERBO GOLF CLUB
Referat fra bestyrelsesmøde

Sted

Tid 17:30 - 21:00

Deltagere

Afbud

Referent VL

Dagsorden
1. Godkendelse af sidste referat
2. Økonomistatus
3. Fremtidig organisation
4. Tin Cup 22. September AGC hold 
5. Rygepolitik - henvendelse fra Bent Christensen
6. Driving range - hegn for enden? 
7. Status på Tilskudsordninger / Fonde 
8. Frivillig dag 
9. Tanker om nye medlemskabstyper - udarbejdelse af oplæg til seminaret i november 

10. 15/12 hul OB
11. Nyt fra udvalg
12. Nyt fra Shop og Service
13. Eventuelt
14. Næste mødedatoer

1. Godkendelse af sidste referat

2. Økonomistatus

Kim Nissen (KN) Axel Bistrup (AB)

Ida Bratting Kongsted (IBK)

Mødelokale i Asserbo Golf Club

29. august 2019

Peter Fredgaard (PF) Ib Lyng (IL) Hans-Otto Jørgensen (HOJ)

Vibeke Lund (VL) Clubmanager Annie Christensen (AC)

Referatet fra mødet den 16. juni 2019 blev skrevet under.

HOJ gennemgik klubbens økonomi pr. 31/7-2019.
De faktiske tal for kontingenter, shoppen og greenfee lever ikke helt op til de lagte budgettal.

På omkostningssiden lider budgettallene under den nødvendige personaleudskiftning og 
sammensætningen af samme, som vi var tvunget til i foråret.
Samtidig har der været fremskrivning af omkostninger til græsfrø og gødning, der påvirker
budgettallene.
Det er positivt, at vores maskininvesteringer har reduceret omkostninger til reparation.
Omkostningssiden følges lidt tæt resten af året, og vi giver det sidste skud for at få nye 
medlemmer, således at økonomien kommer så godt i land, som det kan lade sig gøre, uden at 
det går nævneværdigt ud over vores meget nøje serviceniveau.
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3. Fremtidig organisation

4. Tin Cup 22. September AGC hold 

5. Rygepolitik - henvendelse fra Bent Christensen

6. Driving range - hegn for enden? 

7. Status på Tilskudsordninger / Fonde 
Det blev et afslag fra Halsnæs kommune på ansøgning om midler til promovering af golf for 
type 2 diabetikere.

KN får HR som ansvarsområde i bestyrelsen.

PF finder deltagere til erstatninger for de bestyrelsesmedlemmer, som ikke kan deltage i den 
årlige match mod Helsingør Golf Club.

AC og PF udarbejder et nyhedsbrev, som erindre om overholdelse af den rygepolitik, som er 
vedtaget på generalforsamlingen 2018.

Bestyrelsen bevilgede midler til opførelse af et 10 m højt hegn for enden af driving rangen for 
at beskytte spillere hul 2.

Set i lyset af den stramme økonomi, vedtog bestyrelsen enstemmigt  at ændre organisationen i 
shop og service, således at shopkeeper stillingen nedlægges og erstattes af af en shopassistent, 
der kun skal bemandes i højsæsonen.

Andre ansøgninger er under udarbejdelse.

Der er afsendt en ansøgning til Tom's Guldpulje til dækning af begyndersæt til nye 
medlemmer.

PF kontakter Steen Mikael, så arbejdet kan sættes i gang.
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8. Frivillig dag 

9. Tanker om nye medlemskabstyper - udarbejdelse af oplæg til seminaret i november 

10. 15/12 hul OB

11. Nyt fra udvalg

Der arbejdes pt. på klubfesten den 14. september.

Kommunikationsudvalget

Et endeligt oplæg og budget til flytning af 12. green er under udarbejdelse.

Frivilligudvalget (AB)
Der arbejdes på at få flere til at melde sig til boldindsamling på driving range mandag aften.

Husudvalg (IL)
Bent Vestergaard er indtrådt i udvalget i stedet for Bjarne Pedersen og Claus Beck-Hansen.

Introudvalget

Vintergolf fortsætter i vinteren 2019-2020.

Mandagsgolf opfordres til at fortsætte enten lørdag eller søndag i efteråret, så de nye 
medlemmer fra sensommeren kan blive introduceret til golf på en god måde.

Dræn mellem søen på hul 13 og mosen på hul 14 er taget af bordet.

Udvalget ønsker en leasingaftale til en ny teestedsklipper, men grundet den stramme økonomi 
udsættes det til 2020.

Optagelser af banen til hjemmesidens baneguide udsættes til banen taget sig bedst ud.

Turneringsudvalget IL)

Der er afholdt møde om baneservice. Det blev specielt flowet på banen diskuteret. Dette tages 
op på seminariet til november.

Den årlige turnering for frivillige afholdes den 20. oktober. AB sender invitationen til de 
frivillige.

Baneudvalget (PF)

AB holder listen over frivillige i klubben opdateret. Den 20. oktober afholdelses turneringen for 
frivillige med efterfølgende frokost, som tak for indsatsen.

Dette punkt vil blive behandlet på seminariet til november. PF satte tankerne i gang med 
forslag til nye medlemskabstyper

Det skal sættes et skilt op ved herrernes tee sted på hul 15, om forsætlig spil ned ad 12. 
fairway. VL samarbejder med Ernst Lund om formuleringen.

Aktivitetsudvalget (KN)
Sommer touren på par 3 banen var en succes og gav et lille overskud.

Baneservice / Starter (AB)
Baneservice fortsætter i 2020 og skal evt. udvides med en starterservice. 
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12. Nyt fra Shop og Service

Sportsudvalg (IL)
Thomas Gorski forsætter som formand for juniorudvalget.

Trænerudvalg
Hold for afgrænsede handicapgrupper har hen over sommeren været en god succes, som 
ønskes fortsat. Nicolai vil gerne i 2020 have mere tid til almindelig medlemstræning.

AGC er blevet godkendt som en almennyttig forening.

AGC har i starten af august tilmeldt sig DGU’s seneste rekrutteringstiltag, hvor et 
markedsføringsbureau via Facebook genererer kontakter til interesserede gæster, der inviteres 
til en serie små introduktionsarrangementer. Dette ar har pt. resulteret i 15-20 interesserede, 
som introduceret  over 5 dage.

Der er god efterspørgsel på logotøj og leje af buggyer. I 2020 vil shoppen ud over logotøj  satse 
på fittet udstyr og tøj, som tages hjem i kommission.

Tine har været en god hjælp til kontoropgaver, hjemmeside, nyhedsbreve og  i shoppen. 

Golfspilleren i centrum:
Medlemsundersøgelse nummer 2 af 3 er nu klar i Golfspilleren i centrum. Der er indkommet 
196 svar.

Intet nyt.

IL følger udskiftningen af turneringsledelsen til onsdagsmatchen.

Restauranten ønsker juleturneringen afviklet i november, så restauratørparret kan holde ferie 
fra 1.december.

Sponsorudvalget (PF)
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13. Eventuelt

14. Næste mødedatoer

Peter Fredgaard Ib Lyng Hans-Otto Jørgensen
Formand Næstformand Hon. Kasserer

Kim Nissen Axel Bistrup

Vibeke Lund
Hon. Sekretær

Datoer for bestyrelsesmøde blev aftalt for resten af året til
   Tirsdag 22. oktober 2019 kl. 14:45
   Weekend 23-24. november 2019 kl. 9:00 -> 16:30 (bestyrelsesseminar)

Næste generalforsamling afholdes 29. marts 2020.

Der er indkommet 235 svar fra  gæster
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