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 ASSERBO GOLF CLUB 
 
 Referat fra bestyrelsesmøde 
 
Sted Mødelokale i Asserbo Golf Club 
 
Tid 18. februar 2020 17:30 – 21:15 
 
Deltagere Peter Fredgaard (PF) Ib Lyng (IL) Hans-Otto Jørgensen (HOJ) 
 Kim Nissen (KN)  Ida Bratting Kongsted (IBK) 
 Vibeke Lund (VL) Clubmanager Annie Christensen (AC) 
Afbud Axel Bistrup (AB) 
 
Referent VL 
 
 Dagsorden 

  
1. Gennemgang og godkendelse af seneste referat 
2. Fremlæggelse af udkast til årsregnskab 2019 
3. Fremlæggelse af udkast til budget 2020 
4. Gennemgang af forslag til revidering af kontingentstruktur 
5. Gennemgang af forslag til revision af vedtægter 
6. Gennemgang af forløb af generalforsamling 29. marts og  
              ekstra ordinær generalforsamling den 18. april 
7. Klubbens 75 års jubilæum 2021 
8. Nyt fra udvalg 
9. Nyt fra Shop og Service 
10. Eventuelt 
11. Næste mødedatoer 
 

1. Gennemgang og godkendelse af seneste referat 

Der var ingen kommentarer til referatet fra bestyrelsesseminariet, som herefter blev underskrevet. 

2.  Fremlæggelse af udkast til årsregnskab 2019 

HOJ gennemgik resultatopgørelsen for 2019. Resultatet for 2019 er desværre negativt, men dog 
ikke så negativt som vi havde forecastet. 

Bestyrelsen godkendte regnskabet til videre behandling og godkendelse af generalforsamlingen. 

Bestyrelsen drøftede om det fremover er nødvendigt med en udvidet revision af klubbens regnskab. 

Vi har muligheden for at nedskallere gennemgangen til udvidet gennemgang, hvilket klubbens 
revisor har nikket til. En sådan ændring vil betyde en reduktion af revisorregningen med 33%. 

3. Fremlæggelse af udkast til budget 2020 

HOJ gennemgik det udarbejdede driftsbudget for 2020 og baggrunden for de enkelte poster. 
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Bestyrelsen godkendte budgettet til videre godkendelse på generalforsamlingen efter en ændring, 
således at der afsættes et beløb til jubilæumsfonden i 2020. 

4.  Gennemgang af forslag til revidering af kontingentstruktur 

PF gennemgik de nuværende og forslag til fremtidige kontingentgrupper. I den forbindelse 
gennemgik bestyrelsen den medlemsundersøgelse, som Bent Christensen har udført og fulgt op på. 
En stor tak til Bent. Ovesigten over medlemsgrupperne  vil blive præsenteret på 
generalforsamlingen. 

5.  Gennemgang af forslag til revision af vedtægter 

En vedtægtsændring er nødvendig, hvis de påtænkte nye og ændrede kontingentgrupper skal kunne 
etableres. 

6.  Gennemgang af forløb af generalforsamling 29. marts og ekstra ordinær generalforsamling den 18. april 

PF gennemgik forløbet op til og under generalforsamlingen. 

7. Klubbens 75 års jubilæum 2021 

Der er nedsat udvalg bestående af Arne Larsen, AC, IL, KN og PF til at planlægge fejringen af 
klubbens 75 års jubilæumsår. Foreløbig er der lavet en liste over gode ideer. Disse skal nu 
budgetteres og planlægges. 

8. Nyt fra udvalg 

Aktivitetsudvalget (KN) 
 
Udvalget har lavet udkast til følgende aktiviteter i 2020 
 

Dato 
 

Titel Beskrivelse 

6. marts  
 

SIM-golf Middag i Grøndalscentret, og efterfølgende turnering om 
små præmier, mens deltagerne holder vinterformen ved 
lige. 

Primo april Golfens psykologi ”Den sværeste afstand i golf, er de 30 centimeter mellem 
ørene” 
Et foredrag om den mentale balance i din træning og 
under runden v. mental golf coach Martin Tage Hansen.   

12. april   US Masters i AGC Turnering på par-3 banen, Spareribs og kolde Heineken i 
restauranten, og finalen i The Masters på storskærm. 

27. juni  Sommerfest Sommerfest i klubhuset og den overdækkede gård,  
Middag (grill) musik, konkurrencer og sjov. 

19. juli  The Open Turnering på par-3banen, engelsk frokost og kolde øl i 
restauranten og finalen i The Open på storskærm. 

September  
 

AGC og FN’s verdensmål AGC bakker op om FN’s verdensmål om bæredygtighed. 
Hør hvordan og gå med ud i naturen, hvor 
chefgreenkeeper Steen Mikael fortæller, hvorfor du kan 
spille golf med god samvittighed. 

November  Foredrag 
 

Foredrag ikke planlagt endnu + lidt om de nye hcp. Regler 
for 2021 
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December Golfmesse – få julegaverne 
på plads 
 

Vi præsenterer klubbens logotøj for 2021, som er kommet 
i en 75 års jubilæumsudgave.  
Vi præsenterer varer fra vores gode leverandører. Gode 
rabatter. 
Klubstuen står som en hyggelig julestue, med gløgg og 
æbleskiver. 
Klubproen præsenterer klubbens golfskole sydpå i 2021. 
Dyst i puttekonkurrencen mod klubbens 1. hold. 

 
 
Baneservice / Starter (AB) 
Baneservice fortsætter i 2020. 
 
Baneudvalget (PF) 
Greenkeeperne benytter vinteren til at udføre forbedringer på banens generelle områder, og kan 
så koncentrere om selve banen til sommer. 
 
Det forventes, at sommerbanen kan tages i brug 28. marts 2020. 
 
Frivilligudvalget (AB) 
Intet nyt. 
 
Bygningsudvalget (IL) 
Belysning i klubstuen er på plads. 
El-tavle på Vejleholmen skal istandsættes. 
Automatisk låsning af døre til klubstuen og bagrum skal etableres. 
 
Introudvalget (IBK) 
Stig Sand er ny formand for introudvalget 
 
Kommunikationsudvalget (KN) 
Intet nyt 
 
Turneringsudvalget IL) 
Turneringskalenderen for 2020 er klar og lagt på hjemmesiden. Starttiderne er reserveret i 
GolfBox. 
 
Sportsudvalget (IL) 
Intet byt 

9. Nyt fra Shop og Service 

AG indsender ansøgning om momsrefusion senest d. 1. juli. 
De fleste af årets sponsoraftaler er på plads. 
Fra 28. marts er Shoppens åbningstider  
 Mandag 9 – 18 
 Tirsdag 8 – 16 
 Onsdag 9 – 18 
 Torsdag 9 – 16 
 Fredag 9 – 16 
 Lørdag 8 – 14 
 Søndag 8 – 14 
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2. marts starter Carina, Andreas og Rasmus i klubben. I den første uge vil de blive introduceret til 
de praktiske forhold samt klubbens værdier. 
Der afholdes medarbejdermøde 23. marts. 

10. Eventuel 

Der ansøges i år Halsnæs kommune for 50.000, DGI for 30.000 til rekruttering og fastholdelse af 
nye medlemmer. 
 
Med midler fra Nykredit er gårdpladsen er renoveret. Den indvies den 28. marts. 
 
PF har svaret på henvendelse fra Jan Wennecke. 
 
PF og IBK deltager i årets repræsentantskabsmøde. 
 
AC indhenter tilbud fra grafisk bureau på nye skilte omkring klubhuset. HOJ efterlyste et tydeligere 
skilt med rygeforbud til det overdækkede udslagssted. 
 
Bestyrelsen bakker op om, at der også fremadrettet etableres Vintergolf. KN kontakter Stig Sand, så  
han kan orientere de nye medlemmer om Vintergolf spillet. 
 
KN bestiller Rådhushallen til generalforsamlingen i 2021, som bliver 28. marts. 
 

11. Næste mødedatoer 

Generalforsamlingen 29. marts 2020 i Melbyhallen. 
Bestyrelsesmøde før og efter generalforsamlingen 29. marts 2020 
Ekstraordinær generalforsamling 18. april 2020 

       

  
Peter Fredgaard Ib Lyng 

 
Hans-Otto Jørgensen  

Formand 
 

Næstformand 
 

Hon. Kasserer 
 

       

 
Kim Nissen 

 
Axel Bistrup 

 
Ida Bratting Kongsted        

 
Vibeke Lund 
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Sekretær 

   

 

 

 


