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 ASSERBO GOLF CLUB 
 
 Referat fra bestyrelsesmøde 
 
Sted Telefonmøde 
 
Tid 14. april 2020 19:30 til 20:15 
 
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 
 
 Dagsorden 

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

1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 

Referat fra 26. marts 2020 blev godkendt. 

Siden sidste bestyrelsesmøde er banen åbnet for spil med særlige forholdsregler, idet bestyrelsen 
fortsat føler DGU’s anbefalinger. Bestyrelsen har benyttet e-mail til at kommunikere om 
beslutningerne om gradvise åbning.. Dette resulterede i udsendelse af en besked og et nyhedsbrev til 
medlemmerne om regler for spil på banen, ophold omkring klubhuset, restauranten etc. hhv. den 1. 
og 7. april. 

 

Besked 1. april: 
 
Bestyrelsen i Asserbo Golf Club er enige om fortsat at følge DGU’s anbefalinger og kan derfor nu åbne 
banen for klubbens medlemmer med en række særlige påbud og forholdsregler, der skal overholdes. 
Overtrædelser vil blive påtalt og indberettet til ordens- og regeludvalget. 
Hvis reglerne overtrædes, kan det medføre, at banen må lukkes igen. 
Reglerne kan og vil blive ændret uden yderligere varsel, hvis det viser sig at være hensigtsmæssigt. 

Alle klubarrangementer og turneringer er aflyst eller udsat indtil videre. Blokeringer og tider reserveret til 
klubber i klubben er annulleret. Tidligere bookede tider på banen er slettet - du skal altså booke en ny tid på 
den bane, der nu er synlig i Golfbox. 
Par 3 banen (lille bane) er lukket. 

Banen åbner torsdag d. 2. april klokken 10. Der spilles til sommergreens. Ved rimfrost er banen lukket og 
reserverede tider annulleres.  



Referat fra bestyrelsesmøde 14-04-2020 
 

 27.4.2020 Side 2 / 4 
 

Booking af tider 
Tider bookes via Golfbox. 
Der kan kun bookes et- eller to-bolde. 
Man må kun spille på banen hvis man har en starttid. 
Intervallet mellem tiderne er udvidet til 10 minutter for at sikre afstand mellem spillerne. 
Der kan kun bookes én tid pr. spiller ad gangen for at sikre alle lige mulighed for at spille. 
Booking bør primært foregå med spillere fra samme husstand eller med fast spillemakker. 

Ankomst, Spillet og efter runden på golfbanen. 
Spil foregår i max et -eller 2 bolde.  
Tider skal ikke bekræftes, de bekræftes automatisk af kontoret. 
Scorekort udleveres ikke, men kan føres via GolfBox app eller lignende. 
Ankomst til golfbanen sker tidligst 10 min. før starttid. 
Adgang til banen foregår via personalets parkeringsplads, ikke gennem gården. 
Markeringspinden forbliver i hullet og må ikke berøres. Når bolden rammer pinden er den ”i hul”. 
Banemateriel (f.eks. river, boldvaskere m.m.) er fjernet. Glat bunkeren ud med foden, når du forlader den 
Vandhaner og toiletter på banen er lukket. 
Affaldsspande og lignende er tildækket eller fjernet. 
Spillerne kører hjem umiddelbart efter afsluttet spil. 
 
Andre praktiske oplysninger 
Klubhus og indendørs faciliteter er lukket. 
Alle træningsfaciliteter er lukket. 
Alle toiletfaciliteter er lukket. 
Benyttelse af borde og bænke omkring klubhusområdet er forbudt. 
Der må ikke tages ophold i omkring klubhuset eller på banen. 

Anbefalinger til den enkelte golfspiller 
Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme.  
Hold omhyggeligt den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres anvisninger. 
Hold minimum 2 meters afstand til andre golfspillere. Vær særligt opmærksom omkring teestedet, på greens 
og i transporten mellem de enkelte huller. 
Sørg for, at der ikke opstår kø på golfbanen. 
Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere og deres bolde/golfudstyr. 
Følg sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger ift. at minimere smittespredning. 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer kan du kontakte klubbens formand, Peter Fredgaard på mail: 
fredgaardpeter@gmail.com  

 

Nyhedsbrev 7. april: 
 

Spil med særlige forholdsregler på stor og lille bane 
 Hvor er det dejligt, at det kan lade sig gøre at spille en runde golf, mens vi holder sammen og holder 
afstand! 
Alligevel må vi endnu engang indskærpe en enkelt af de retningslinjer, der skal følges af alle, for at banen 
fortsat kan være åben: 
 
For at spille på banen SKAL man være booket ind på en starttid. 
 
Det er kun AGC-medlemmer, der kan booke starttider og man kan kun have een booking ad gangen. 
Vi anbefaler at man spiller med medlemmer af sin husstand og hvis man spiller sammen med en 
klubkammerat udenfor husstanden, er det godt hvis det er een man plejer at spille sammen med for at undgå 
smittespredning. 
Man bør derfor ikke i disse tider, skrive sig på en starttid sammen med en anden, uden at man har en 
forudgående aftale. 
På grund af de stærkt begrænsede starttider er det venligt og vigtigt at man sletter sin starttid hvis man 
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bliver forhindret i at benytte den, så andre kan booke tiden og spille en runde golf. 
Der bliver ført kontrol med at forholdsreglerne følges. Overtrædelser vil blive påtalt og noteret. Du kan læse 
alle forholdsregler og anvisninger her *link*. 
Generelt går det dog rigtigt godt med at følge de anvisninger, der er givet i forbindelse med færdsel omkring 
klubhuset og spil på banen. 
Derfor kan der i påsken åbnes op for spil på den lille bane under samme betingelser som på den store bane: 
Spil kun tilladt for medlemmer og man skal også her have en starttid for at spille en runde. Max to spillere i 
hver bold og helst fra samme husstand. Der spilles med 15 minutters interval og hvis man har lyst til at spille 
mere end een runde, skal man være hensynsfuld og særligt opmærksom på reglerne om at holde afstand, når 
man fletter på 1. hul. 
For nye golfspillere er tidsbestilling noget helt nyt – der findes en Golfbox vejledning her *link*. 
Hvis du har brug for hjælp er du velkommen til at ringe til kontoret på 47721490 eller skriv til agc@agc.dk 
for assistance. 
Man skal stadig blive hjemme hvis man føler sig syg eller hvis man tilhører en særligt sårbar og udsat 
gruppe. 
 
Nye tiltag: 
 
Flaget kommer tilbage! 
I stedet for pælen i hullerne har vi fundet på en metode til at hæve bunden i hulcupperne, så flaget kommer 
til at stå i hullet på green og bolden kan komme i – på en måde så man nemt kan samle bolden op igen når 
den kommer i hul, uden at berøre pinden, som man fortsat SKAL lade stå. 
Bemærk: Runder spillet på banen med de nuværende restriktioner er ikke handicaptællende. 
 
Tom og Julie i restauranten åbner for Take-away i dagtimerne! 
Det betyder at man kan købe en kop kaffe, en sodavand eller en varm eller kold sandwich med på banen eller 
med hjem efter spil. Adgang til udlevering og betaling sker efter særlige anvisninger som er tydeliggjort 
omkring klubhuset. 
Husk også Restaurantens tilbud om take-away aftensmad fredag/lørdag. Man kan stadig spise rigtigt godt i 
golfklubben, selvom man er nødt til at tage maden med hjem. 

2. Status på Corona situationen 

DGU meldte ud den 14. april, at der nu kan åbnes yderligere for adgang til banen og 
træningsfaciliteter. 

Bestyrelsen besluttede, at følge DGU’s anbefalinger. Der udsendes følgende besked til 
medlemmerne via Golfbox. 

 

Kære medlemmer, 

Det er gået rigtigt godt med at følge de udstukne forholdsregler siden vi åbnede for spil på banen og 
bestyrelsen i Asserbo Golf Club er enige om fortsat at følge DGU’s anbefalinger og kan derfor nu åbne 
banen for 4-bolde og greenfeegæster på både stor og lille bane. 
Banen er åben for booking i 4-bolde nu. 
Man kan nu have to bookinger pr. person og man kan booke tider 14 dage frem. 
 
Der åbnes for Kongegolfspil som planlagt d. 1. maj. Tilmeldingsfristen er forlænget frem til 1. maj - herefter 
forhøjes prisen til 750 kr. Læs mere om Kongegolf her *link* 

Træningsfaciliteterne  og shoppen åbnes med en henstilling om at være særligt opmærksom på hygiejne og 
smittekilder, samt afstand til andre personer. 
Shop, range, puttinggreen og indspilsområder åbnes i løbet af den kommende uge, når vi har truffet de 
nødvendige forholdsregler. 
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Toiletterne på banen åbner fra onsdag morgen. 
Rengøringsfrekvensen sættes op og der vil være mulighed for selv at rengøre faciliteterne før og efter brug. 

Der åbnes for buggyudlejning. Man må kun være én i buggyen, medmindre man deler den med en person fra 
sin husstand. Man booker buggyer på samme måde som tidligere. Ved overtagelsen vil buggyen være 
rengjort. Det anbefales at man selv afspritter buggyen før man tager den i brug. 

Der åbnes for booking af individuelle lektioner hos Carina og Andreas. Der er særlige forholdsregler 
omkring afstand til træneren og det er også her vigtigt, at hvis du føler dig syg, skal du blive hjemme. 

Der er fortsat en række særlige påbud og forholdsregler, der skal overholdes. 
Du finder en opdateret udgave af regler for spil på banen her *link* 
Hvis du ønsker at spille på banen forventes du at have sat dig ind i klubbens retningslinjer for spil og færdsel 
på banen og omkring klubhuset og at følge dem. 
Overtrædelser vil blive påtalt og i grove eller gentagne tilfælde blive indberettet til ordens- og regeludvalget. 

R&A har udarbejdet en vejledning til undtagelser og tilpasninger til golfreglerne, så spil på Asserbo Golf 
Clubs bane fremover kan være handicaptællende og der er åbnet for muligheden for indberetning af scores 
igen. 
Du kan læse den COVID-19 relaterede vejledning til golf- og handicapreglerne på vores hjemmeside her 
*link* 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer kan du kontakte klubbens formand, Peter Fredgaard på 
mail: fredgaardpeter@gmail.com 

3. Eventuelt 

Alle medarbejdere i AGC er tilbage igen på arbejde. 

HOJ, AC og PF reviderer budgetforslaget i lyset af de ændrede betingelser. 

4. Næste mødedato 

Ikke aftalt endnu. 
      

  
Peter Fredgaard Ib Lyng 

 
Hans-Otto Jørgensen  

Formand 
 

Næstformand 
 

Hon. Kasserer 
 

       

 
Kim Nissen 

 
Axel Bistrup 

 
Ida Bratting Kongsted        

 
Vibeke Lund 
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