ASSERBO GOLF CLUB
Referat fra bestyrelsesmøde
Sted

Mødelokale i Asserbo Golf Club

Tid

8. juni 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.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Godkendelse af sidste referat
Økonomistatus
Nyt fra udvalg
Nyt fra Shop og Service
Nyt fra fondansøgning
Generalforsamling
Kongegolfstatus
Vision for breddegolf i AGC
Datoer for diverse aktiviteter
Eventuelt
Næste mødedatoer

1. Godkendelse af sidste referat
Referater fra det seneste bestyrelsesmøde blev underskrevet.

2. Økonomistatus
Der var ingen kommentarer til det udsendte revurderede budget.
Indtægterne fra greenfee er lidt højere end forventet.
HOJ og AC laver likviditetsbudget for at holde fokus på likviditeten i lyset af de forventede manglende
indtægter.
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3. Nyt fra udvalg
Aktivitetsudvalget (KN)

Der planlægges grillaften 8. august fra kl 17:30 efter flagturneringen.

Baneservice / Starter (AB)

Baneservice starter i weekenden.
Der indføres på forsøgsbasis 4-bold zone fra 9:00 til 14:00 i weekenden i juli og august. Det betyder, at
sekretariatet sammensætter 2-bolde til 4-bolde. KN udfærdiger orientering til medlemmerne, der skal
præsenteres på hjemmesiden.

Baneudvalget (PF)

1-2 birketræer i roughen i venstre side af hul 2 kunne fældes, så spillet naturligt foregår mere til venstre.
Dette tages op på næste baneudvalgsmøde.

Turneringsudvalget (IL)

Den 8. august er der planlagt flagturnering, præmieoverrækkelse for alle spillede tueringer i 2020 samt
indvielse af renoveringen af gårdpladsen. IBK inviterer Nykredit.
Hvis Asserbopokalen spilles til oktober bliver det over to gange 18 huller, da det ikke lyst længe nok til at
spille 36 huller på en dag.
IL indkalder turneringsudvalget snarrest nu hvor anbefalingerne omkring Corona har ændret sig

Sportsudvalget (IL)

Antallet af Danmarksturneringer er reduceret fra 6 til 3 pr. serie i 2020. Alle turneringerne spilles på
udebane.

4. Nyt fra Shop og Service
Første af to spørgeskema fra Golfspilleren i Centrum er udsendt i maj. Resultat ventes efter ca. 1 måned.
Der er indmeldt 23 nye medlemmer i AGC indtil nu i 2020.
Det viser sig, at det er svært at sælge de nye flex medlemskaber. Bestyrelsen vedtog, at AGC Flex og AGC 2
Flex medlemskaberne skal give adgang til gratis træning.
TeeBox har sendt et tilbud til AGC om opsætning af hus med simulatorgolf, som medlemmerne kan benytte
mod betaling. KN og AC undersøger de nærmere omstændigheder samt evt. erfaringer fra andre klubber.

5. Nyt fra fondansøgning
Ansøgning til DIF / DGUs Corona fond er indsendt, svar afventes.
IBK har kik på flere fonde, der kan søges midler fra til forskellige formål.

6. Generalforsamling
Generalforsamlingen planlægges til primo september evt. en hverdagsaften. KN undersøger hvilke
muligheder, der for at reservere rådhushallen. Som alternativ undersøges mulighederne i Melby
menighedshus.
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7. Kongegolfstatus
Besøg fra de andre kongegolfklubber til AGC har været i 1. kvartal i 2020 været større end tidligere år.
De 4 kongegolfklubber ønsker på nuværende tidspunkt ikke at udvide med flere klubber. Der er pt. et godt
samarbejde mellem club managere og mellem greenkeepere. Turneringslederne kunne samarbejde om
planlægning af klubturneringer, så kongegolf medlemmer kunne spille en privat runde på en af de andre
golfbaner, mens egen bane var optaget af en turnering, som man ikke ønsker eller kan deltage i.

8. Vision for breddegolf i AGC
AGC er overordnet set en klub, der er funderet på breddegolf – dette fremgår måske ikke tydeligt nok i
klubbens vision, hvorfor bestyrelsen har besluttet at arbejde og præcisere visionen yderligere på weekend
seminaret i november 2020.
IL kontakter Frank Larsen med tilbud om fællestræning for de enkelte regionshold.

9. Datoer for diverse aktiviteter
Generalforsamlingen planlægges til starten af september, når et lokale er fundet. Den efterfølgende
ekstraordinære generalforsamling af holder i klubhuset.
De grønne (greenkeeperne) mod de blå (bestyrelsen) 22. oktober 2020 kl. 14:30

10. Eventuelt
AGCs facebook side er populær. F.eks. har 4700 set den oploadede film om Duffy.

11. Næste mødedatoer
Bestyrelsesmøde 20. august 2020 kl 18:00.
Bestyrelsesmøde i september efter generalforsamlingen.
Bestyrelsesmøde 22. oktober 2020 kl 18:00.
Bestyrelsesseminar 21 og 22. november 2020.

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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