ASSERBO GOLF CLUB
Referat fra bestyrelsesmøde
Sted

Telefonmøde

Tid

19. marts 2020

Deltagere

Peter Fredgaard (PF)
Axel Bistrup (AB)
Vibeke Lund (VL)

Clubmanager Annie Christensen (AC)

Afbud

Kim Nissen (KN)

Ida Bratting Kongsted (IBK)

Referent

VL

17:00 – 18:00
Ib Lyng (IL)

Hans-Otto Jørgensen (HOJ)

Dagsorden
1.
2.
3.
4.

AGC tiltag i forbindelse med Corona virus
Fremtidige tiltag
Eventuelt
Næste mødedatoer

1. AGC tiltag i forbindelse med Corona virus
AC berettede, at klubben nu helt er lukket af, porten er lukket og dørene til klubstuen, proshop og
omklædningsrum er låst af. Restauranten er ligeledes lukket. Desuden er der spilleforbud på både
stor bane og par 3 banen.
På greenkeepergården er der taget særlige omhyggelige forholdsregler og der arbejdes således hver
for sig og holdes pauser forskudt. Værktøj og redskaber er personlige og desinficeres før og efter
brug, ingen deler køretøjer og rengøringen er intensiveret.
Bestyrelsen drøftede, om netop spilleforbuddet er nødvendigt i lyset af, at det er godt med motion i
den friske luft. Majoriteten af bestyrelsens medlemmer mente, at forbuddet skal opretholdelses for
generelt at mindske smitten og, som det er anbefalet af DGU og som majoriteten af danske
golfklubber har tilsluttet sig. IL mente derimod, at der kunne åbnes for medlemmerne under
forudsætning af, at der spilles efter "corona-restriktionerne". IBK havde inden mødet givet sin
mening tilkende overfor PF. Spilleforbuddet tages op igen, når DGU er kommet med en ny
udmelding.
AC adviserer Ordens og regeludvalget om, at spillere, der overtræder spilleforbuddet, vil blive
indberettet.
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2. Fremtidige tiltag
Bestyrelsen vedtog, at sende de fleste medarbejdere hjem, mens corona virussen raser. Dette
indberettes til myndighederne, så en del af lønnen, kan blive dækket af det offentlige.
Der vil være behov for, at AC samt 2 greenkeepere fortsat arbejder. AC vil dog mest arbejde
hjemmefra.
PF kontakter Tom og Julie, for at høre hvad AGC evt. kan gøre, for at de kan komme helskindet
igennem krisen.
3. Eventuelt
Renovering af gårdspladsen er færdig og betalt. Dækning af omkostningerne hertil er på vej fra
Nykredit.
Åbningsturneringen udsættes, andre af årets turneringer kan blive aflyst.

4. Næste mødedatoer
Telefonmøde i næste uge, datoen er ikke fastlagt.

Peter Fredgaard
Formand

Ib Lyng
Næstformand

Hans-Otto Jørgensen
Hon. Kasserer

Kim Nissen

Axel Bistrup

Ida Bratting Kongsted

Vibeke Lund
Hon.
Sekretær
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