ASSERBO GOLF CLUB
Referat fra bestyrelsesmøde
Sted

Mødelokale i Asserbo Golf Club

Tid

11. maj 2020

Deltagere

Peter Fredgaard (PF)
Kim Nissen (KN)
Vibeke Lund (VL)

18:00 – 21:15
Ib Lyng (IL)
Hans-Otto Jørgensen (HOJ)
Axel Bistrup (AB)
Ida Bratting Kongsted (IBK)
Clubmanager Annie Christensen (AC)

Afbud
Referent

VL
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
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7.

Godkendelse af sidste referat
Økonomistatus
Nyt fra udvalg
Nyt fra Shop og Service
Status på generalforsamlingen
Eventuelt
Næste mødedatoer

1. Godkendelse af sidste referat
Referater fra de seneste bestyrelsesmøder blev underskrevet.

2. Økonomistatus
Den ansøgte lønkompensation er godkendt og pengene er modtaget.
AGC har modtaget det bevillige beløb fra Nykredit til den renoverede gårdsplads.
På grund af banelukningen er indtægterne fra greenfee udeblevet i marts og april. Til gengæld var
greenfeeindtægterne højere i januar og februar i år, fordi AGC’s bane med sandjord er en tør bane.
Likviditeten er ikke presset men blot dårligere end sidste år på samme tid.
Et revurderet budget blev forevist, men bestyrelsen manglede et overblik over hvilke justeringer, der er
fortaget. AC sørger for, at det reviderede budget udvides men oplysning om ændringerne.
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3. Nyt fra udvalg
Aktivitetsudvalget (KN)

Alle planlagte aktiviteter er foreløbig aflyst. Der arbejdes på at genoptage visse af dem til efteråret, hvis
restriktionerne til den tid tillader det.

Baneservice / Starter (AB)

Bestyrelsen vil behandle flowet på banen på næste bestyrelsesseminar.
AC henvender sig til Arne Larsen med henblik på at starte banekontrol op igen.

Baneudvalget (PF)

Greens er vokset sammen efter prikning.
Spiringen efter såning er gået i stå, fordi banen mangler vand.
Bestyrelsen beslutning om at opsætte et højt hegn forenden af driving rangen til opsamling af lange drives
blev afslået af lokalplanen med den begrundelse, at det ville genere fuglelivet. I stedet for beder
baneudvalget om bestyrelses accept af at de høje træer til højre på træningsbanen fældes, så de
langtslående kan slå i venstre side af træningsbanen og slå på skrå op mod højre. De tre træer mest til højre
bliver stående. Dette vil beskytte hul 1 på par-3 banen. Flere af de træer, der foreslås fældet, er alligevel
ved at gå ud. Bestyrelsen aceepterer.
Target områderne på træningsbanen nedlægges, når greenkeeperne får tid igen og området ikke er for
vådt. Det bliver tidligst til oktober.

Bygningsudvalget (IL)

Ingen møder, IL har oversigt over udestående arbejder.

Frivilligudvalget (AB)

AB’s orienterede om sine erfaring med boldopsamling mandag aften i 2019 og anbefalede, at target
områder nedlægges, græs under grantræer holdes nede, så boldopsamleren kan klare opgaven. Da der i år
er flere træningsbolde, skal der mandag aften kun opsamles bolde, der kan klares med opsamleren. Målet
er, at der skal være klar til græsslåning tirsdag morgen.
Erik Havemann’s gruppe søger hjælp til det mere hårde arbejde, da det efterhånden kniber for gruppen at
udføre det.

Fonde (IBK)

Halsnæs kommune har bevilget kr. 20.000 af sin visionspulje til AGC. IBK mangler under hvilke betingelser,
de skal anvendes.
DIF / DGU har oprettet en Conora pulje, som golfklubberne kan søge om midler til at dække manglende
indtægter / øgende udgifter i forbindelse med Corona krisen.
IBK vil søge til dækning af manglende greefeeindtægter, manglende intromedlemskaber samt manglende
indtægter fra aflyste turneringer.
IBK holder til stadighed øje med hvilke andre fonde, der kan søges midler fra.
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Introudvalget (PF

Spil for begyndere på hhv. par 3 banen og fra sort tee på stor bane starter den 18. maj. Spillerne tilmelder
sig via GolfBox og spillet er indtil videre gratis, da der ikke kan gennemføres præmieoverrækkelse.

Medlemmerne opfordres til at booke særlige introevents for dem selv sammen med venner og
familie. Disse events kan blive delt, så deltagerantallet holdes på de foreskrevne maximale
gruppestørrelse.

Juniorudvalg (AC)
Kommunikationsudvalget (KN)

Hjemmesiden revideres efter 1 års drift med små ændringer. Der sker f.eks. en oprydning i
undermenuerne.
Evt. ændring i skiltning er sat i bero af hensyn til Klubbens økonomi
AGC’s facebook er opdelt i en officiel side til de reklamer og meddelelser, som også findes på hjemmesiden.
Derudover er der undermenuer til golfvenner, juniorer, eliten, +36 samt en debat sider, der er lukket til
medlemmer af AGC facebook gruppe.

Turneringsudvalget IL)

Asserbopokalen kan spilles i oktober.
IL indkalder turneringsudvalget med henblik på at lave en plan for at åbne for afvikling af turneringerne evt.
med ægteskabsturneringen som første turnering. Udvalget bedes tage stilling til at afvikle en flagturnering,
hvor indvielse af gårdspladsen med Nykredit kan afvikles sammen med præmieoverrækkelsen.

Sportsudvalget (IL)
Trænerudvalg

Alle måtter er på plads på driving rangen.

4. Nyt fra Shop og Service
Udsendelse af spøgeskema fra Golfspiller i Centrum ud sendes kun 2 gange i 2020.
Af hensyn til klubbens økonomi igangsættes nye flexmedlemskaber nu. Medlemskabstyperne er udsendt i
forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen 2020. Der drejer sig om AGC Flexmedlemskab og Intro2
medlemskab.
Der er endnu ikke indbetalt nok gaver så AGC kan registreres som en almennyttig forening.
Bookede tider skal igen bekræftes, og der kan udskrives scorekort.

5. Status på generalforsamlingen
Som forretningsbestyrelse varetages klubbens interesser, indtil generalforsamlingen kan gennemføres.
Der er ingen presserende emner, der kræver medlemmernes godkendelse.
Bestyrelsen handler som om den var valgt i marts af hensyn til klubbens drift vel vidende, at det er en
forretningsbestyrelse.

6. Eventuelt
Ingen emner.

29.5.2020

Side 3 / 4

Referat fra bestyrelsesmøde 11-05-2020

7. Næste mødedatoer
Bestyrelsesmøde mandag 8. juni 2020 kl 18:00

Peter Fredgaard
Formand

Ib Lyng
Næstformand

Hans-Otto Jørgensen
Hon. Kasserer

Kim Nissen

Axel Bistrup

Ida Bratting Kongsted

Vibeke Lund
Hon.
Sekretær

29.5.2020

Side 4 / 4

