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 ASSERBO GOLF CLUB 
 
 Referat fra bestyrelsesmøde 
 
Sted Mødelokale i Asserbo Golf Club 
 
Tid 22. oktober 2020 17:00 – 21:10 
 
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. Godkendelse af sidste referat 
2. Økonomistatus - Månedsrapport 
3. Banen – Vandingsanlæg og Finansiering 
4. Generalforsamling 27. oktober 
5. Bestyrelsesseminar 
6. Nyt fra udvalg 
7. Nyt fra Shop og Service 
8. Eventuelt 
9. Næste mødedatoer 
 

 
 
 

1. Godkendelse af sidste referat 

Bestyrelsen underskrev referatet fra seneste møde. 

2. Økonomistatus - Månedsrapport 

Økonomien er rigtig god både set i forhold til det revurderede budget og til det oprindelige 
budget. Dette skyldes dels, at de igangsatte besparelser er bibeholdt og dels, at indtægterne fra 
greenfee og buggyudlejningen er større end forventet. Dertil kommer at udgifterne til 
vedligeholdelse af buggyerne er på et minimum, da de er vel vedligeholdt. 

 

Proshoppen har dog ikke helt levet op til det oprindelige budget. 
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3. Banen – Vandingsanlæg og Finansiering 

Bestyrelsen tog hul på at definere, hvad der gør at banen er god og hvad der skal til. Dette 
fortsættes på seminariet. 

Der er lappet et stort hul i vandledningen ved hul 17, så lige nu er ledningssystemet tæt. Men der 
er behov for en ny hovedledning. Det er ønskeligt, at et eksternt firma står for opgaven, så såvel 
ansvar og forsikring er uddelegeret. Lån til finansieringen af udskiftning af hovedledningen er aftalt 
med banken og skal godkendes af medlemmerne. Dette sættes på dagsordenen til den 
ekstraordinære generalforsamling den 17. november. 

 

4. Generalforsamling 27. oktober 

Ifølge DGU’s retningslinjer er det stadig muligt at afholde en fysisk generalforsamling. Der 
udsendes et nyhedsbrev om at generalforsamlingen gennemføres 27. oktober samt hvilke 
forholdsregler, som der tages i forhold til Corona smittefaren. 

PF gennemgik de enkelte punkter i dagsordenen til generalforsamlingen. Bestyrelsen møder kl 
18:30. 

 

5. Bestyrelsesseminar 

PF fremlagde en foreløbig dagsorden. Alle bilag vil være at finde i dropbox ca. 1 uge før seminariet. 

 

6. Nyt fra udvalg 

Aktivitetsudvalget (KN) 
Der er ikke planlagt nye aktiviteter. 
 
Baneservice / Starter (AB) 
Arne Larsen forsætter ikke som formand for banekontrol i 2021. 
 
Banes venner 
Kurt Kristensen og Henrik -Linnemann-Schmidt er medlemmer. AC har ansvaret for 
opgavefordelingen. 
 
Bygningsudvalget (IL) 
Bestyrelsen godkendte udvidelse af buggyskuret. Dette behandles videre på seminariet. 
 
Fonde (IBK) 
Fundraising proces tages op på seminariet. 
 
Frivilligudvalget (AB) 
Boldindsamling mandag aften er et problem. 
 
Peter Stig Poulsen har tilbudt at købe maling til genopfriskning af Vejleholmen. Sagen overdrages 
til Bygningsudvalget. 
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Jubilæumsudvalg 
Udvalget er i gang og aktivitetsplanen vil blive fremlagt på seminariet. 
 
Turneringsudvalget IL) 
IL har sendt turneringsplan og forslag til turneringer i jubilæumsåret til PF. 
 
Sports- og juniorudvalget (PF) 
Pernille Fredgaard vil som ny formand for juniorudvalget genindføre juniorturneringerne7 - 8 
søndage kl 8-9 i sommerhalvåret med en forhåndsreservation. Bestyrelsen godkendte 
reservationen. 
 

 

7. Nyt fra Shop og Service 

I 2020 har 42 medlemmer meldt sig ud og 48 meldt sig ind. 23 voksen  har spillet gratis i resten af 
2020 mod at blive fuldtidsmedlemmer fra 1.3.2021. 

I vinterhalvåret tilbyder Carina træning 2 dage om ugen hvoraf 1 dag hver anden uge er reserveret 
junior og eliten. 

Shoppen vil i vinterhalvåret have begrænset udvalg og åbningstider. Se hjemmesiden. 

Rasmus’s arbejde på banen tilrettelægges sammen med Steen Mikael, særligt med henblik på at få 
udført nogle specifikke opgaver. 

Banen er ved at blive gjort vinterklar. 

Ifølge Golfspilleren i Centrum lever AGC i flere forhold ikke op til de mål vi satte os i 2019. dette vil 
blive drøftet på seminariet. 

Annie orienterede om at momskompensationen for 2019 ikke er modtaget, da formalia desværre 
ikke er overholdt: Annie har nu udarbejdet en proces- og arbejdsbeskrivelse. Dette tog bestyrelsen 
til efterretning. 

8. Eventuelt 

TeeBox kontrakten er underskrevet. Den blev forhandlet på plads sammen med de øvrige 
Kongegolf klubber, hvilket gav AGC en lidt større del i indtægterne, end hvis vi havde været alene 
om aftalen. 
TeeBox huset stilles op parallelt med bagsiden af buggyskuret.  

 

Reparation af boldmaskinen er ramt med adskillige uheld. Reservedele er sendt rundt i hele 
verdenen og da de endelig ankom var en printplade brændt af. Som et plaster på såret har vi fået 
et særdeles godt tilbud på indkøb af en boldvasker, som vi har taget i mod. Det nye set-up vil være 
klar til sæsonstart 2021. 

 

Ordens og regeludvalget har truffet en afgørelse i sagen om sammenstødet mellem et medlem og 
en ansat. Der er udstedt en advarsel og ved gentagelse er der mulighed for karantæne. 
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9. Næste mødedatoer 

Generalforsamling tirsdag 27. oktober 2020. 

Ekstraordinær generalforsamling tirsdag 17. november 2020 

Bestyrelsesseminar 21 og 22. november 2020. 

 

       

  
Peter Fredgaard Ib Lyng 

 
Hans-Otto Jørgensen  

Formand 
 

Næstformand 
 

Hon. Kasserer 
 

       

 
Kim Nissen 

 
Axel Bistrup 

 
Ida Bratting Kongsted        

 
Vibeke Lund 
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Sekretær 

   

 

 

 


