
PF havde indkaldt til opstartsmøde på vegne af bestyrelsen i AGC. 

Faste deltagere i udvalget bliver: 

Arne K Larsen formand 

John Nielsen 

Peter Fredgaard 

Julie Nygaard  

(Annie Christensen) 

 

Hovedopgaven bliver i samråd med aktivitetsudvalget og turneringsudvalget, samt udvalgte enkelt-personer, at sikre 

et passende historisk 75 års jubilæum for Asserbo Golf Club i 2021. 

 

Opgaven omhandler en ny jubilæumsbog fra 1946 til 2021, historiske oplæg og indslag det kommende år, måske en 

jubilæumsuge med historiske indslag, turneringer og aktiviteter for AGC. 

 

Selve jubilæet 7. Juli 2021 hvor der skal ses på lokation, logistik, fest og events, som involverer flere 

samarbejdsparter i klubben og eksternt. Bestyrelsen fastsætter budget herfor. 

 

Lokaler, musik og underholdning med baggrund i klubbens historie, skal allerede planlægges i starten af 2020. 

Involverede parter vil i foråret blive inddraget i de planer, som bestyrelsen i AGC fastlægger og beslutter. 

 

I den kommende tid vil udvalget se på gamle foto, historiske arkiver, historiske arrangementer og turneringer, 

eventuelt genskabe en turnering på den gamle 9 hullers bane.  

 

Der skal udarbejdes et jubilæums logo for AGC og opbygges løbende historiske indslag og stemninger, hvor begrebet 

HYGGE skal indgå i konceptet........: nok den hyggeligste klub i Danmark. 

Der skal planlægges og skabes historiske arrangementer med gæster fra Kongeklubberne, DGU og andre 

samarbejdspartnere som sponsorerne osv. 

 

Restauranten skal opleves med historiske briller på, det kommende år og måske skal der afvikles en Caddy Match 

Day med historisk præg. 

 

Udvalget udarbejder et skelet for jubilæumsbogen og inddrager kompetente personer i relation til emnerne, så som 

eliten, juniorer, turneringer osv. 

 

På næste møde d. 28. Januar kl. 10.30 2020 i AGC, vil udvalget se på alle de fremlagte input og udarbejde et oplæg til 

hvem der gør hvad, hvordan og hvornår, samt forsøge at fastlægge de udvalg og personer, som skal involveres i 

klubbens 75 års jubilæum i 2021. 

 

Arne og Peter vil fremkomme med et oplæg til jubilæumsbogen indhold med emner, og senere tekster og foto. Peter 

vil forsøge sig i sit netværk, med optryk af bogen til en gunstig pris. 

 

Julie vil give input til restaurantens formåen og aktiviteter i forbindelse med jubilæet. 

John har fået udleveret diverse historiske foto, som han forsøger at sætte lidt navne og tekst på. John skal også 

fremkomme med forslag til historiske rundvisninger i klubben. 

 

Således opfattet 

 

Med venlig hilsen 

Arne K Larsen 

Historisk udvalg 

 


