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 ASSERBO GOLF CLUB 
 
 Referat fra bestyrelsesmøde 
 
Sted Mødelokale i Asserbo Golf Club 
 
Tid 20. oktober 2019 17:00 – 21:15 
 
Deltagere Peter Fredgaard (PF) Ib Lyng (IL) Hans-Otto Jørgensen (HOJ) 
 Kim Nissen (KN) Axel Bistrup (AB) Ida Bratting Kongsted (IBK) 
 Vibeke Lund (VL) Clubmanager Annie Christensen (AC) 
 
Afbud  
 
Referent VL 
 
 Dagsorden 

  
1. Godkendelse af sidste referat 
2. Økonomistatus 
3. Status på Tilskudsordninger / Fonde 
4. Årets AGC’er – debat om fremtidig form 
5. Kongegolf samarbejde 
6. Kontingentgrupper 
7. Fælles forventninger til bestyrelsesseminar 23. – 24. november 
8. Nyt fra udvalg 
9. Nyt fra Shop og Service 
10. Eventuelt 
11. Næste mødedatoer 
 

 

1. Godkendelse af sidste referat 

Referatet fra mødet den 29. august 2019 blev skrevet under. 

VL udleverede forslag fra Ordens og regeludvalget ang. lokalregel om spil til nabofairway. Dette vil 
blive behandlet på seminariet. 

PF og AC laver nyhedsbrev ang. påmindelse om rygepolitikken i AGC ved sæsonstart i 2020. 

2. Økonomistatus 

HOJ gennemgik klubbens økonomi. 

Indtægterne er af naturlige årsager faldende, hvorfor der fokuseres på at fastholde omkostningerne i 
forhold til budgettet resten af året. 

Der arbejdes på at omlægge klubbens realkreditfinansiering til en lavere forrentning, der vil give 
klubben en lavere ydelse pr. år i resten af lånets løbetid. 
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3. Status på Tilskudsordninger / Fonde 

Der er sendt tre ansøgninger. Der forventes svar i november. 

4. Årets AGC’er – debat om fremtidig form 

Bestyrelsen var enige om, at Årets AGC’er har overlevet sig selv i den nuværende form, idet det 
lige så godt kunne være en gruppeindsats, som skulle hædres. 

Bestyrelsen besluttede derfor at nedlægge Årets AGC’er. 

5. Kongegolf samarbejde 

Formænd og clubmanagere fra de fire Kongegolfklubber har været i Silkeborg / Ry golfklub, for at 
høre om deres erfaring med stordriftsfordele mellem flere klubber. F.eks samarbejdes der om 
turneringsplanerne, således at der vil være muglighed for at spille den anden banen, mens der 
afvikles en turnering på egne bane. 

6. Kontingentgrupper 

PF orienterede om andre former for kontingentgrupper, der findes i de øvrige Kongegolfklubber. 
Dette punkt behandles på seminariet. 

7. Fælles forventninger til bestyrelsesseminar 23. – 24. november 

På seminariet  
- gennemgås klubbens økonomi for 2019 og budget for 2020 
- gennemgås tallene fra Golfspilleren i Centrum 
- evalueres klubbens overordnede mål, vision og strategi 
- behandles klubbens 5 indsatsområder (banen, medlemmer, aktiviteter, service og faciliteter)  

 

8. Nyt fra udvalg 

Aktivitetsudvalget (KN) 

Udvalget planlægger at gentage årets populære aktiviteter til næste år. Der er også nye tiltag på vej. 

 

Baneservice / Starter (AB) 

Baneservice skal i 2020 være behovsstyret med ad hoc bemanding. Desuden skal der laves 
retningslinjer for baneservice opgaver. 

 

Baneudvalget (PF) 

Vintergreens er ved at blive klargjort. Vinterbanen tages i brug senest 20. november. 

Der foretages ingen baneændringer, kun almindelig vedligeholdelse opretholdes. 

 

Frivilligudvalget (AB) 

AB opfordre de enkelte udvalg til at orientere klubben om ændringer i udvalgsmedlemmerne. 
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Bygningsudvalget (IL) 

Der er udarbejdet en plan for vedligeholdelse af Bødkergaarden og Vejleholmen. 

Kun nødvendigt arbejde igangsættes i 2019 

IL præsenterer til prioriteret liste over tiltagene til seminariet. 

 

Introudvalget (AC) 

Der har ikke været mange opgaver for introduktionsudvalget siden sidste bestyrelsesmøde, bortset 
fra mandagsgolf, der stoppede i september og et par forsøg med ”introdage” for små hold rekrutteret 
via Facebookkampagnen, hvor der var en håndfuld frivillige hjælpere, der var værter. 

 

Juniorudvalget (IL) 

Thomas Gorski trækker sig som formand for udvalget. Han vil stå til rådighed i forbindelse med 
overdragelsen til den næste formand. IL kontakter Rudy Iversen, om han vil påtage sig opgaven 
som ny formand. 

Når udvalget er etableret igen, skal der udarbejdes en vision for udvalgets arbejde. 

 

Kommunikationsudvalget (KN) 

Hjemmesiden vedligeholdes mht. udvalgenes medlemmer 

 

Turneringsudvalget IL) 

IL orienterede om, at tilslutningen til turneringerne fortsat er dalende. 

Udvalget tager dette samt kommentarerne fra de afholdte turneringer i betragtning, når næste års 
turneringsplan tilrettelægges. 

 

Sportsudvalget (IL) 

Der har i 2019 været afholdt 3 sponsorarrangementer med afholdelse af en 9 hullers turnering. 

Der planlægges en turnering i foråret, hvor firmaer kan sponsorer hver sit hold. 

 
Trænerudvalg 

Bestyrelsen har evalueret årets tilbud om træning til medlemmerne og må konkludere, at det er 
nødvendigt med justeringer til den kommende sæson. 

9. Nyt fra Shop og Service 

Thomas Gorski har sidste arbejdsdag 14. oktober. Han afspadserer og holder ferie resten af året. 

Da AGC kun kan tilbyde Tine få timers arbejde over vinteren, har hun valgt at søge et nyt job. Tine 
stopper med udgangen af oktober. 

Andreas er ansat som proelev pr. 1. marts 2020. 
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I lighed med tidligere år har ca. 10% af medlemmer har enten forladt AGC eller meldt sig passive. 
Desværre ser det ud til, at er kommer til at mangle 15-20 medlemmer til næste år for at bevare 
medlemstallet. 

 

Shoppen lukker delvist ned fra 1. november med stærkt reducerede åbningstider, der følger 
sekretariatets åbningstider. Udvalget begrænses til bolde, tees, handsker og logotøj. Der planlægges 
en eller to gange adventssøndagseftermiddagsåbent i december (d. 8. og d. 15.) så juleindkøbene 
kan sikres. 

 

Sekretariatet åbningstid er 9-13 fra 1. november 

 

AC svarer medlem, at der ikke kan gives dispensation i ønsket om udmelding i utide. 

 

Resultatet fra medlemsundersøgelsen i Golfspilleren i Centrum baserer sig på 111 svar (42% af de 
adspurgte). De små tal er resultatet fra sidste år ved denne tid. 
 

 

 

Årets gæsteudsendelse, der udsendes løbende igennem sæsonen til og med oktober, har fået i alt 
316 svar på. Resultatet ses her. Ligesom i medlemsundersøgelsen, sammenligner vi os med tallene 
fra samme periode sidste år. 
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10. Eventuelt 

 

11. Næste mødedatoer 

Weekend 23-24. november 2019 kl. 8:30 -> 16:30 (bestyrelsesseminar) 
      

  
Peter Fredgaard Ib Lyng 

 
Hans-Otto Jørgensen  

Formand 
 

Næstformand 
 

Hon. Kasserer 
 

       

 
Kim Nissen 

 
Axel Bistrup 

 
Ida Bratting Kongsted        

 
Vibeke Lund 

   

 

 

 
Hon. 
Sekretær 

   

 

 

 


