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 ASSERBO GOLF CLUB 
 
 Referat fra bestyrelsesseminar 
 
Sted Mødelokale i Asserbo Golf Club 
 
Tid 23. november 2019 9:00 – 17:00 
 24. november 2019 9:00 – 13:15 
 
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 
 
Bilag Bilag 1: Visionspapiret 
 Bilag 2: Fokusområder 2020 
 
 
 Dagsorden 

  
1. Økonomisk estimat for 2019 
2. Indflyvning til Verdensmålene 
3. Tal fra Golfspilleren i Centrum 2019 
4. Evaluering af klubbens mål, værdier, vision og strategi 
5. Evaluering af klubbens fem indsatsområder i 2019 
6. Mål og handleplaner for indsatsområder i 2020 
7. Gennemgang af indsatsområder 
8. ”Plan 750” herunder drøftelse af kontingentgrupper 2020 
9. Investeringer i 2020 Need/Nice –Prioriteringer 
10. Eventuelt 
11. Næste mødedatoer 
 

 
 
PF bød velkommen og VL blev valgt som referent. 
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1. Økonomisk estimat for 2019 

HOJ fremlagde en opdatering på klubbens økonomi pr. 31/10-2019 og ud fra dette et estimat på et 
resultat pr. 31/12-2019, der desværre kommer til at vise et underskud. Underskuddet skyldes 
primært manglende kontingentindtægter, i forhold til budgettallet, øgede omkostninger til 
serviceområdet, herunder træner, reorganisering af sekretariatsfunktionen og underskud fra 
shoppen. 

Som en del af rettidig omhu har klubben omlagt sit realkreditlån til en lavere forrentning, der i 
resten af lånets løbetid vil give klubben en pæn besparelse. Omkostningerne til omlægningen vil 
dog påvirke klubbens resultat negativt for 2019. 

2. Indflyvning til Verdensmålene 

IBK orienterede om FN’s 17 verdensmål, som omhandler bæredygtighed i mange former. Se 
nærmere på https://verdensbedstenyheder.dk.  

 

Det blev besluttet at AGC aktivt vil arbejde med at integrere 2-3 af Verdensmålene, som er i direkte 
forlængelse af det store arbejde, der allerede er gjort på miljøområdet. Bestyrelsen satte særligt 
fokus på et par af målene, som ved et møde primo 2020 bliver introduceret og gennemarbejdet på et 
samlet medarbejdermøde. 

3. Tal fra Golfspilleren i Centrum 2019 

Tallene fra Golfspilleren i Centrum viser, at både medlemmer og gæster kan lide atmosfæren i 
AGC; men også at banen stadig lider under den tørre sommer i 2018 

 

 
Baseret på 307 svar 
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Baseret på 328 svar 

4. Evaluering af klubbens mål, værdier, vision og strategi 

Klubbens visionsområder blev gennemgået og evalueret med udgangspunkt i indsamlet materiale 
fra blandt andet golfspilleren i centrum og indkomne kommentarer fra medlemmer og gæster i løbet 
af året. Der blev udarbejdet nyt visionspapir - se bilag 1: Visionspapiret 

5. Evaluering af klubbens fem indsatsområder i 2019 

Indsatsområderne for 2019 blev gennemgået og områder, som stadig er gældende overføres til 
2020.  

6. Mål og handleplaner for indsatsområder i 2020 

Indsatsområderne for 2020 tager udgangspunkt i overskrifterne i Golfspilleren i Centrum, dvs. 
banen, klubliv, restaurant, klubhus, træningsfaciliteter, proshop, træning, ledelse og information 
samt priser og produkter. 

Ved at sammenholde AGC’s indsatsområder med Golfspilleren i Centrum får bestyrelsen et data-
grundlag at kunne måle de samlede indsatser op imod. 

Se bilag 2: Fokusområder 2020 

7. Gennemgang af indsatsområder 

Handleplanerne for 2020 blev gennemgået for de 9 indsatsområder. Se bilag 2 

8. ”Plan 750” herunder drøftelse af kontingentgrupper 2020 

Det blev drøftet hvor mange medlemmer vi kan forvente at have om tre år, og om nye type 
medlemskaber kan forbedre økonomien. 
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Det blev besluttet at iværksætte "Plan 750" med målsætningen at nå 750 aktive seniorer primo 
2023. 

Den daglige drift er tovholder på projektet 

9. Investeringer i 2020 Need/Nice –Prioriteringer 

Til brug for udarbejdelse af endeligt budget 2020 blev de samlede budgetforudsætninger 
gennemgået og drøftet, herunder prioriterede lister over vedligeholdelse af hhv. Bødkergaarden og 
Vejleholm. 

10. Eventuelt 

AGC har ansat Carina Vagner som træner fra 2020. 

11. Næste mødedatoer 

Bestyrelsesmøde torsdag 6. februar-2020 kl 18:00 i AGC. 

Generalforsamling søndag 29. marts 2020 i Rådhussalen. 

       

  
Peter Fredgaard Ib Lyng 

 
Hans-Otto Jørgensen  
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Næstformand 
 

Hon. Kasserer 
 

       

 
Kim Nissen 

 
Axel Bistrup 

 
Ida Bratting Kongsted        

 
Vibeke Lund 
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