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 ASSERBO GOLF CLUB 
 
 Referat fra bestyrelsesmøde 
 
Sted Telefonmøde 
 
Tid 26. marts 2020 20:00 
 
Deltagere Peter Fredgaard (PF) Ib Lyng (IL) Hans-Otto Jørgensen (HOJ) 
  Axel Bistrup (AB) Ida Bratting Kongsted (IBK) 
 Vibeke Lund (VL) Clubmanager Annie Christensen (AC) 
 
Afbud Kim Nissen (KN) 
 
Referent VL 
 
 Dagsorden 

  
1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 
2. Status på banelukningen og Corona 
3. Eventuelt 
4. Næste mødedatoer 
 

1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 

Referat fra 19. marts 2020 blev godkendt. 

Tom og Julie mener de kan klare sig igennem den midlertidige lukning af restauranten og ønsker 
derfor ikke hjælp fra klubben, som AC og PF tilbød dem. Klubben har imidlertid taget initiativ til et 
Facebookopslag med en opfordring til at købe gavekort til restauranten. 

2. Status på banelukningen og Corona 

DGU meldte ud den 26. marts, at de fastholder anbefaling om lukning til hastelov er behandlet 

Næste udmelding fra DGU kommer senest 1. april efter at Folketinget har stemt om den nye lov om 
forbud mod at forsamles mere end to personer samt muligheden for  at lukke legepladser, 
campingpladser og golfbaner. 

Bestyrelsen besluttede, at følge DGU’s anbefalinger. Der udsendes et besked til medlemmerne via 
Golfbox om forlængelsen af banelukningen  

 

Der har været fremsendt enkelte anmodninger, via mails, om at åbne banen og forslag om 
medlemsafstemning om samme. 

Med hensyn enkelte medlemmers forhåbninger eller ønsker om refusion i kontingentet i 
lukkeperioden, meddeler Dansk Idrætsforbund, DIF, som AGC er underlagt, at medlemmer af ikke 
kommercielle sportsklubber, som AGC, ikke kan forvente kontingentrefusion som følge af 
midlertidig lukning af klubben og dens aktiviteter, herunder baneanlægget, da klubben ikke er 
forpligtet dertil.   
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3. Eventuelt 

IL er blevet kontaktet af DGU angående aflysning af al turneringsaktivitet frem til den 1. maj 2020. 
Det betyder, at Asserbopokalen ikke spilles i 2020. 

Det udsendte budgetforslag vil blive revideret inden generalforsamlingen, da der i lyset af corona 
situationen kan forudses færre indtægter end da budgettet blev lagt. 

Greenkeeperne har eftersået hele banen i fred og ro. 

Der er installeret nyt alarmsystem på greenkeepergården. 

4. Næste mødedatoer 

Telefonmøde 14. april 2020 kl 19:30 

       

  
Peter Fredgaard Ib Lyng 

 
Hans-Otto Jørgensen  

Formand 
 

Næstformand 
 

Hon. Kasserer 
 

       

 
Kim Nissen 

 
Axel Bistrup 

 
Ida Bratting Kongsted        

 
Vibeke Lund 
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