ASSERBO GOLF CLUB
Referat fra bestyrelsesmøde
Sted

Mødelokale i Asserbo Golf Club

Tid

20. august 2020

Deltagere

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

18:00 – 22:10
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.

Vandingsanlæg
Godkendelse af sidste referat
Økonomistatus
Golfspilleren i Centrum
Afholdelse af generalforsamling
Fremlæggelse af forslag om tee-box aftale
Kommende projekter
Nyt fra udvalg
Nyt fra Shop og Service
Eventuelt
Næste mødedatoer

1. Vandingsanlæg
Steen Mikael forelagde situationen om banens nedslidte vandingsanlæg for bestyrelsen. Der har
alene i august været 15 brud, som ud over vandspild og materialeudgifter optager en del af
greenkeepernes tid.
Steen Mikael har indhentet et groft overslag på, hvad det vil koste, at få udskiftet hovedledningen
fordelt på to ringe. Udskiftningen vil tage ca. 6 uger og kan gøres uden væsentlig gene for spillet.
Nye rør og styreledninger samt montage og udgravning beløber sig alt i alt til kr. 1-1,5 mill.
Låneoptagelse til brug for finansiering af et nyt/renovering af vandingsanlæg skal forelægges en
generalforsamling med efterfølgende ekstraordinær generalforsamlings vedtagelse.
2. Godkendelse af sidste referat
Referater fra det seneste bestyrelsesmøde blev underskrevet
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3. Økonomistatus
Månedsrapporten for juli viser et langt bedre resultat end forventet under Corona krisen i foråret.
Indtægterne fra greenfee er stort set på niveau med det oprindelige budget.
HOJ undersøger mulighederne for at kunne optage realkreditlån i Kommune Kredit til finansiering
af ny rørføring til vandingsanlæg og om muligt et par ønskværdige anlæg/renoveringer.
AC udvider Månedsrapporten med en kolonne til oprindelige budget ud over tallene fra det
revurderede budget.
4. Golfspilleren i Centrum
Det generelle billede er en tilbagegang i ambassadør score for de fleste målepunkter både blandt
medlemmer og gæster. Træning har imidlertid haft en væsentlig fremgang takket være Carina og
Andreas. Vi har derudover pæne scores hos medlemmerne for vores bane, restaurant, atmosfære
og klubliv. For at forbedre ledelse og information området skal der udgives nyhedsbreve mere
hyppigt, f.eks. ugentligt i højsæsonen, og med flere ”hverdagshistorier” om, hvad der sker i
klubben.
Træningsfaciliteterne ønskes forbedret af både medlemmer og gæster.
Vores gæster give pæne scores for banen, atmosfære, restaurant, klubhus, proshop og modtagelse
i klubben. Imidlertid ønskes priser og produkter (f.eks. flere buggies) forbedret.
Alle områder kan dog blive bedre, hvilket bestyrelsen har stort fokus på.

5. Afholdelse af generalforsamling
Det er tilladt ifølge coronareglerne, at afholde generalforsamlinger med mere end 100 deltagere
og rådhussalen er ledig flere søndage i efteråret. En anden mulighed er at afholde en papir
generalforsamling, som Gilleleje golfklub har valgt at gøre. PF og AC indhenter erfaring fra
Gilleleje. De planlagte vedtægtsændringer kan udsættes til generalforsamlingen i 2021.
6. Fremlæggelse af forslag om TeeBox aftale
TeeBox tilbyder simulatorgolf til træning og underholdning. AC og KN har afholdt møde med
firmaet og de har sammen ment at huset på 46 m2 bedst kunne placeres i forlængelse af
buggyskuret. Det vil tage 3-4 parkeringspladser.
Bestyrelsen godkendte forslaget om TeeBox aftale og vedtog, at AC og KN kan gå videre med
sagen.

7. Kommende projekter
På seminaret behandles renovering af vandingsanlægget.
Hvis vi kan få nogle gode aftaler omkring opførelsen, sætter vi gang i udvidelsen af buggyskuret
med det samme og forhåbentlig er det færdigt til seminaret.

3.9.2020

Side 2 / 4

Referat fra bestyrelsesmøde 20-08-2020

8. Nyt fra udvalg
Aktivitetsudvalget (KN)
Klubfesten er aflyst i 2020.
Der er ingen planer om nye aktiviteter i 2020.
Baneservice / Starter (AB)
Baneservice fungerer stadig ikke optimalt. Der skal nye tiltag til i 2021.
Baneudvalget (PF)
Baneudvalget nedlægges og banen lægges direkte under driften. Der udarbejdes en baneplan i
samarbejde med en ekstern konsulent.
Frivillige - banens venner - inddrages til at udføre praktisk arbejde.
Fonde (IBK)
AGC har i 2020 foreløbig modtaget kr. 109.500,- fra 4 forskellige fonde. Der mangler stadig svar fra
en ansøgning. Dette forventes primo september. IBK laver oplæg orientring om
fondansøgningerne til medlemmerne via et nyhedsbrev.
Frivilligudvalget (AB)
Et antal nye frivillige har meldt sig til forskellige opgaver via Golfspilleren i Centrum. AB har sendt
navne på de frivillige videre til relevante udvalg.
Bygningsudvalget (IL)
Renovering af Bødkergaarden er afsluttet. Væggen bag de gamle bagrum er stabil.
Udvalget arbejder videre med Vejleholmen.
Introudvalget (IBK)
Stig Sand har udarbejdet et internt notat med evaluering af 2020 samt ideer til 2021.
52 nye golfspillere er blevet tilbudt at de kan spille gratis i resten af 2020 mod tilsagn om
medlemskab fra 2021.
Klubber i klubben (IL)
Det skal indskærpes at ændringer i klubber i klubbens spilleplan skal godkendes af klubben.
Kommunikationsudvalget (KN)
AGC har modtaget tilskud fra DGI som bl.a. bruges til bedre skiltning til og på par-3 banen.
Turneringsudvalget IL)
Flagturneringen er aflyst.
Præmieoverrækkelse for årets afviklede turneringer foretages samlet efter afholdelse af
klubmesterskaberne den 30. august 2020. Alle præmiemodtagere er inviteret.

9. Nyt fra Shop og Service
I samarbejde med de øvrige Kongegolfklubber orienteres medarbejderen om en ny
pensionsordning.
Company day afholdes 22-08-2020.
AC følger op på gaver til AGC, så vi kan beholde status som almennyttig forening og dermed få del i
momsrefusionen. Der mangler lige nu ca. 30 gaveydere.
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Sortimentet i proshoppen udskiftes i 2021 fra Backtee til Armour for mænd og Röhnisch for
kvinder.
AC fortalte, at der er et godt samarbejde med personalet.
Sammenlægning af 2-bolde til 4-bolde i weekenden har været en begrænset succes. Flowet på
bane behandles på seminaret.
Gul onsdag, med lavere greenfee takster har været en succes.
AC arbejder stadig på, at få boldmaskinen repareret.
10. Eventuelt
To medlemmer har indsendt en beskrivelse af et medlems sammenstød med en af AGC’s ansatte.
PF sender denne videre til Ordens og Regeludvalget.
Bestyrelsen behandlede en henvendelse fra et medlem om de grå morgenmænd fast bookede
tider. AC svarer medlemmet.
11. Næste mødedatoer
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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