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Bestyrelse mv. 
 
Bestyrelse: 
 
Flemming Visholm (formand) 
Kjeld Øberg (næstformand) 
Henrik Hove Andersen (hon. sekretær) 
Svend Aage Larsen (hon. kasserer) 
Anne Flindt Christiansen 
Michael Tvede 
Ernst Sauer og  
John Jørgensen 
 
 
Sekretariat: 
 
Anette Engstrøm (sekretariatschef) 
Bente Dons (sekretær) 
Sven Erik Jørgensen (sekretær) 
Jette Petersen (bogholder) 
 
 
Greenkeepere: 
 
Mogens Degn (chefgreenkeeper)  
Børge Madsen 
Niels Holm Jensen,  
Niels Hougaard Dam  
Steen P. Nielsen 
 
 
Pro: 
 
Mike Tulloch 
 
 
Restauratør: 
 
Mikkel Henum 
 
 
Opsyn/rengøring: 
 
Elis Eskildsen  
Erik Schmidt 
 
 
 
 



Side 3 af 19 

Bestyrelsens beretning. 
 
2001 har på mange måder været et særdeles godt år for Asserbo Golf Club. 
  

• Sportsligt havde vi den glæde at 2 af klubbens piger, Mira Bendevis og Carina Vag-
ner, blev hhv. nummer 1 og 2 ved årets DM i slagspil.  

  
• Økonomisk havde klubben et større overskud end forventet pr. 30.9.01, som var det 

tidligere regnskabsår, og et tilsvarende mindre underskud pr. 31.12.01 efter omlæg-
ning af regnskabet til kalenderåret.  

  
• Organisatorisk blev sekretariatet styrket med ansættelsen af en ny sekretariatschef.  

  
• Særdeles tilfredsstillende greenfee indtægter, til trods for de restriktioner klubben ind-

førte.  
  

• Stor succes med klubbens par-3 bane som Pay and Play.  
  

• Afgørende fremskridt i forhandlingerne med kommunen om Vejleholm.  
  

• Godt samarbejde med kommunen om udkastet til ny lokalplan.  
  

• Klubben blev igen optaget i ”Peugeot Golf Guide” over Europas 1000 bedste golfba-
ner.  

  
• Klubben købte 2 nye fairway-klippere, fik nyt tag på en del af Vejleholm, forbedret 

udslagsstederne på træningsbanen og monteret en længe savnet drikkevandshane ved 
10. teested.  

  
I den tidligere 12 måneders regnskabsperiode, havde klubben et pænt overskud på 491.000 kr. 
mod forventet 243.000 kr. Forlængelsen af regnskabsåret med 1 kvartal, hvor der som be-
kendt næsten kun er udgifter, medførte et underskud  pr. 31.12.01 på 726.000 kr. mod anslået 
932.000 kr.  
Men herefter vil fremtidige regnskabsår igen kun indeholde 12 måneders indtægter og udgif-
ter. 
Den frie egenkapital andrager ved udgangen af året knap 1.800.000 kr. Med de foreslåede 
kontingentforhøjelser forventer bestyrelsen fortsat overskud i 2002. 
  
Alle klubbens arrangementer blev afviklet tilfredsstillende, og der var i sæsonen mere plads 
på banen til klubbens medlemmer, idet de restriktioner vi indførte ved sæsonens start medfør-
te, at vi fik 800 færre greenfeegæster end året før. På trods af dette fik vi pæne indtægter, idet 
vi som bekendt havde forhøjet greenfeepriserne væsentligt. 
 
Det var en rigtig god ide at gøre par-3 banen til en Pay and Play bane. Antallet af greenfeegæ-
ster er næsten fordoblet.  Det er blevet en god indtægtskilde. 
  
Pr. 30. september var der 1030 aktive og 97 passive, i alt 1127 medlemmer. På samme tid 
sidste år var der 990 aktive og108 passive, i alt 1098 medlemmer. 
Ved udgangen af året – efter at klubben har modtaget udmeldelser – androg medlemstallet 
981 aktive og 95 passive, og vi regner således med i 2002 at kunne optage ca. 50 nye med-
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lemmer. Der er i 2001 i alt optaget 106 nye medlemmer efter udvidelsen af medlemstallet 
med 50. 
  
Bestyrelsens arbejde. 
  
Der er i året afholdt 12 bestyrelsesmøder og 1 åbent medlemsmøde i juli. Vi har brugt megen 
tid på sagen om Vejleholm, der forhåbentlig ender godt. Sagen er færdigbehandlet af kommu-
nen og sendt ud til nabohøring. Hvis der ikke fremkommer væsentlige indsigelser, får vi tilla-
delse til at rive stuehuset med sidelænger ned og opføre nye bygninger til klubbens maskiner. 
De øvrige bygninger har fået udskiftet taget, og facaderne vil blive kalket til foråret. 
  
I forbindelse med arbejdet med lokalplanerne har vi også drøftet sikkerheden på banen med 
kommunen. Det har medført en revision af det offentlige stisystem. Hvis lokalplanen  god-
kendes vil det betyde en begrænsning i færdslen på de mest udsatte steder og andre steder en 
omlægning af stierne. Der har været brugt ufattelig mange timer på arbejdet med kommunen 
og lokalhistorisk museum om udkastet til den nye lokalplan. 
  
Klubbens sponsorer har igen i år glædet klubben med 169.300 kr. Vi takker mange gange for 
den store velvillighed, vi har mødt. 
  
Bestyrelsen vil også takke alle formændene for udvalgene og udvalgsmedlemmerne for det 
store frivillige arbejde, der er udført i året. En speciel tak til bladudvalget, der har arbejdet 
hårdt for at få 4 udgivelser på gaden til tiden, og til sportsudvalget og juniorudvalget for det 
meget vellykkede arbejde. 
  
Vi ønsker også at takke klubbens pro Mike Tulloch og klubbens restauratør Mikkel Henum 
for et godt samarbejde i året. Og naturligvis en stor tak til samtlige medarbejdere for et godt 
og positivt samarbejde med bestyrelsen. 
  
Ved sæsonstart bød vi velkommen til Anette Engstrøm som klubbens nye sekretariatschef. 
Kontoret er nu gearet til bedre at kunne betjene klubbens medlemmer samt hjælpe de mange 
udvalg og bestyrelsen i det daglige arbejde. Bogholderiet flyttes til sekretariatet, hvor der er 
indkøbt et nyt økonomisystem, der indkøres fra årsskiftet. Sekretariatet vil således fremover 
være bemandet med sekretariatschef Anette Engstrøm 1/1 dags, Bente Dons, sekretær ½ dags 
og bogholder Jette Petersen 2 dage om ugen. 
  
Sven Erik Jørgensen går på velfortjent golfpension den 30. juni 2002 efter 27 års virke for 
AGC. Sven Erik vil i fremtiden hjælpe sekretariatet med råd og dåd, når der måtte være be-
hov. 
Kære Sven Erik, klubben kan slet ikke takke dig nok for det kæmpe arbejde, du har udført i 
alle disse år, hvoraf langt de fleste har været ulønnet. I anerkendelse heraf, vil bestyrelsen 
prøve at finde en måde at sige dig tak på, men du må vente, til vi afholder Generalforsamlin-
gen. 
  
Desværre har der i årets løb været et par mindre heldige episoder i klubben, hvor bestyrelsen, 
uden eget ønske, er blevet inddraget, og hvor vi følgelig har prøvet at få de pågældende sager 
løst på en for alle parter tilfredsstillende måde. Det er naturligvis bestyrelsens ønske, at alle 
aktiviteter i klubben kan foregå på en rolig og fordragelig facon til glæde for alle klubbens 
medlemmer. 
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Det sportslige. 
  
Til lykke til Mira Bendevis og Carina Vagner, der ved årets DM i slagspil sikrede sig guld og 
sølvmedaljerne. I omspillet sikrede Mira sig guld ved at slå Carina med 1 slag. Kom ikke og 
sig, at de piger fra AGC ikke er noget specielt ! 
Også et stort til lykke til damerne og herrerne, der kæmpede bravt i 3. division. Begge holde-
ne består af mange nye spillere, der skal have lidt mere rutine, og med flere nye unge talenter 
på vej ser vi positivt på fremtiden. Til lykke til spillerne på klubbens hold i Danmarksserien, 
der også i denne sæson var stærkt spillende. 
  
Årets klubmestre blev: 
  
Klubmester: 
Damer:  Pernille H. Møller 
Herrer:  Henrik Mønsted 
Piger:  Louise Sassersen 
Drenge:  Søren Moldow 
  
Seniormester: 
Damer:  Birgit Munck 
Herrer:  John Jørgensen 
  
Veteranmester: 
Damer:  Miki Hedegaard 
Herrer:  Ib Rathsach 
  
Duffermesterskaber: Jens H. Gammelby 
  
Bestyrelsen ønsker alle vinderne til lykke med mesterskabet. 
  
Banen. 
  
Banen var som sædvanlig i god stand, og især får vi megen ros for vores usædvanligt gode 
fairways. Klubben høstede igen i år stor hæder i den nye udgave af ”Peugeot Golf Guide” 
over Europas 1000 bedste golfbaner, der igen havde Asserbo med blandt Danmarks 15 bedste 
baner. Vi er nævnt blandt de 4 bedste baner på Sjælland. Det er ik`så ringe endda. 
  
I årets løb købte vi 2 nye fairway-klippere til en samlet pris på knap 790.000 kr.   De er finan-
sieret gennem et leasing arrangement med Nykredit Bank over 5 år. Derudover har vi anskaf-
fet mindre maskiner for ca. 55.000 kr. 
  
I efteråret blev der gennemført en ny rating af golfbanen. Det medfører en ændring i banens 
slope, og der vil inden sæsonstart blive opsat nye konverteringstabeller ved udgangen til ba-
nen. Der er samtidig nedsat et udvalg, som skal revurdere banens handicapnøgle. 
   
Klubhus og P-plads.  
  
Som en del af den løbende vedligeholdelse af klubhuset blev nogle af dørene og enkelte vin-
duer i Bødkergaarden udskiftet. Alle døre og vinduer blev kittet og malet. Bestyrelsen vil her 
rette en stor tak til ”morgengolferne” der udførte malerarbejdet vederlagsfrit. 
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Vi har fået installeret et nyt alarmsystem i klubhuset. Ved samme lejlighed fik vi installeret 
røgdetektorer oppe under tagryggen på de stråtægte længer, der varsler alarmcentralen ved en 
eventuel brand. 
  
Parkeringspladsen er blevet drænet og planeret de steder, hvor der opstod store søer ved kraf-
tige regnskyld, og der er planeret og udlagt asfalt ved indgangen til klubben. Sluttelig har vi 
plantet en bøgehæk op ad plankeværket ind til vor nye nabo. 
  
Lidt om fremtiden: 
  
Klubben har nogle vigtige opgaver forude. Vi er pligtige til at opføre nogle nye længer på 
Vejleholm, hvilket samtidig medfører, at alle klubbens maskiner kan komme behørigt under 
tag. Vi skal desuden etablere en vaskeplads med fedtudskiller, det er et miljøkrav. Samlet pris 
incl. moms ca. 3.000.000 kr. 
  
Bødkergaarden skal have udskiftet stråtaget på den udvendige side på de fleste af længerne. I 
erkendelse af klubbens aktuelle økonomi må vi se i øjnene, at der går nogle år, før vi kan gen-
nemføre planerne med at udvide klubhuset og opføre en selvstændig bygning til bagskabe. 
I mellemtiden ønsker bestyrelsen at hæve loftet i de nuværende bagrum og indkøbe nye ska-
be, der kan stables i 2 etager. Det giver mulighed for væsentlig flere skabe. Det er et stort øn-
ske fra mange af klubbens medlemmer, idet ventelisten til skabe er lang. De nye skabe kan 
naturligvis anvendes senere i en eventuel ny bygning. Samlet pris incl. moms ca. 900.000 kr. 
  
Bestyrelsen vil senere fremkomme med forslag til finansiering af disse væsentlige anlægsop-
gaver og der er ikke medtaget noget herfor i budget 2002. 
  
Bestyrelsen har gennem længere tid drøftet og vurderet klubbens vedtægtsbestemte obligati-
ons-system, bl.a. med henblik på en eventuel afskaffelse af disse og erstattet af en anden form 
for finansiering. I den forbindelse har der været kontakt til klubbens økonomiudvalg, ligesom 
bestyrelsen har indhentet juridisk vurdering af spørgsmålet. Der er fordele og ulemper ved det 
nuværende system. Bestyrelsen arbejder videre med problemstillingen og vil senere vende 
tilbage angående dette emne. 
  
I den kommende sæson vil der blive arbejdet på at forbedre banens teesteder og greens. Her-
rernes første teested skal vi prøve at gøre pænere. Det samme gælder området ud til første tee. 
Vaskepladsen skal forbedres og området forskønnes. Det første indtryk vi og vore gæster får 
ved starten på en golfrunde, skal være pænere. Enkelte bunkere vil blive rettet til. Hele vort 
stisystem skal gennemgås og pælene justeres efter de nye afgræsninger. Samtidig vil skiltnin-
gen på banen blive gennemgået, både skiltningen over for offentligheden ved indgangsvejene 
og skiltningen over for vore greenfeegæster. Der er stadig gæster, der går forkert, især fra 
tiende til elvte og fra sjette til syvende.  Der vil blive anskaffet en ny roughklipper til  413.000 
kr. excl. moms.  Den vil ligeledes blive finansieret via leasing over 5 år. 
 
Møblerne på terrassen vil blive udskiftet, baren frisket op og væggene i pejsestuen vil blive 
malet. Der ophænges nye mesterskabstavler med plads til fremtidens klubmestre. De to runde 
klubtavler ved pejsen er klenodier og vil naturligvis blive hængene. 
  
Bestyrelsen har sat nogle større mål for klubbens fremtidige sponsorindtægter, idet vi mener, 
at en klub som AGC burde kunne tiltrække flere sponsorer. I øjeblikket arbejder et udvalg i 
bestyrelsen med en virksomhed der, hvis vi bliver enige, vil bidrage med et særdeles pænt 
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beløb. Er der medlemmer i klubben der har gode ideer til sponsoremner, vil bestyrelsen være 
glad for en henvendelse. 
  
Der er alt i alt lagt op til en rigtig god golfsæson. 
  
  
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Underskrifter 
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Sekretariatet 
 
Den 15. maj blev sekretariatet udvidet til 3 personer. Bente Dons har varetaget al arbejdet 
med medlemskartotek, obligationer, AGC-beviser etc. Sven Erik Jørgensen har taget sig af 
arrangementer, DGU, diverse kuponer til par-3 bane, rabathæfter, greenfee-statistikker, etc. I 
tilknytning hertil har Jette Petersen stået for bogholderiet, lønninger, samt betalinger m.m. 
Anette Engstrøms opgaver har været at kommet ind i rytmen i AGC, samt skabe sin egen 
plads med opgaver fra bestyrelsen, samt få organiseret diverse opgaver mellem bestyrelsen,  
sekretariatet, greenkeepere, restauratør, træner, samt udvalg. Flere af de nye påbegyndte op-
gaver, har sekretariatet ikke tidligere haft med at gøre.  
Anette Engstrøm var blevet bedt om at være med i bladudvalget, så der skulle også indkøres 
nogle nye rutiner og findes frem til hvem der gjorde hvad. Lars Heslet havde grundet sit ar-
bejde ikke meget tid, så Anette Engstrøm og Michael Tvede forsøgte at få bladet på benene. 
Alle udvalg skal jo ofte have en påmindelse om at komme med indlæg, billedmateriale skal 
samles, trykkeriet og Post Danmark skal koordineres. 
Desværre er der også blevet brugt meget tid på vores computere, idet vi har være udsat for 
mange virus-anfald, som har gjort maskinerne langsomme og til tider helt strejket.  
Sekretariatet har forsøgt at være udvalgene så behjælpelige som muligt og håber på et godt 
samarbejde i sæsonen 2002, hvor flere nye tiltag står for døren. 
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Udvalgsberetninger 
 
 
 
Husudvalget 
 
Formand: Palle Andersen 
Øvrige medlemmer: Erik Schou Schmidt og Søren Rasmussen 
 
 
 
Restaurationsudvalget 
 
Formand: Niels Borg  
Øvrige medlemmer: Lise Holm og Jan Wenneche 
 
 
 
Baneudvalget 
 
Formand : Arne K. Larsen 
Øvrige medlemmer : Mogens Degn, Jackie Larsen, Jacob S Andersen, Jørgen Buch-Jepsen 
 
Baneudvalget har i år 2001 skiftet formand. Bestyrelsen og udvalget takker Henning Jensen 
for en god indsats og ønsker ham held og lykke med hans kommende nye handicap. Ny mand 
på posten er Arne Larsen som i december måned har påbegyndt sit nye hverv. 
 
Det nye udvalg har fordelt opgaver og ansvar som du kan se i organisationsplanen ophængt i 
glasskabet. 
 
Greenkeeper bygninger: Værkstedet og maskinhuset har fået nyt tiltrængt tag. Nye lofter 
har vi selv sat op indvendig hvor det gamle desværre ikke kunne mere. Green keeperne har 
påtaget sig forårsopgaven at kalke bygningerne, samt at male træværk og vinduer. 
 
Maskiner: Samtlige maskiner har i vinter været igennem en meget grundig vedligeholdelses 
plan, så vi kan sikre en drift og bane vedligehold uden større stop i sæsonen. Der er indkøbt 
de sidste to maskiner fra 5 årsplanen. 
Der er i forbindelse med planen for hurtigere greens et behov for en hurtigere prikle maskine. 
 
Træningscentre: Der er foretaget de første faser i forbedring af vore træningscentre. Ved 
driving range er der opbygget en vold langs 1. hul som til efteråret vil blive beplantet. Tee 
stederne ved driving range er blevet renoveret og pladsen foran boldmaskinen er blevet flise-
belagt. Kørevejen bagom er blevet belagt med et slidlag. 
 
Vand: Det er nu blevet klarlagt at klubben selv skal vedligeholde søer og vandløb. Bassinet 
ved hul 6 er blevet tømt og renset for slam og en del medlemmer fik glæde af de 2000 bolde 
derfra. Vi har nu fået drikkevand ved 10. huls teested til glæde for mange i den varme tid.  
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Beplantning: Der er foretaget beplantning og beskæring i overensstemmelse med den ved-
tagne plan. Langs vor nye nabo ved parkeringspladsen er der blevet plantet en bøgehæk og 
ved øvrige dele af parkeringspladsen. 
For år 2002 bliver der udarbejdet en beskærings- og beplantningsplan snarest. 
 
Banen: Den løbende vedligeholdelse er sket  i overensstemmelse med planen herfor. Vi ar-
bejder med teesteds opretninger, forbedring af sand bunkere, samt videre med vor omfattende 
plan for hurtigere greens. Desværre er vore greens opbygget med forskellige materialer og 
ikke som nyere forskning har vist. Vi er også plaget at de et årige raps græsser og når man 
først fordyber sig i ”græs kulturen” bliver det hele ganske besværligt men ikke umuligt. Vi 
har en konsulent med på sagen og vi følger hans anvisninger. 
 
Desværre skal det være lidt skidt før det bliver godt. Vi kan allerede nu oplyse at der i ugerne 
16 / 17 og 36 / 37 vil blive ”proppet” greens, derefter eftersået / gødsket, hvilket i de efterføl-
gende 3 uger vil kræve en klippe højde på 6 mm. Her må du have tålmodighed og give putte-
ren lidt vitaminer. 
 
Der vil over sæsonen blive udført målinger af hastigheder på alle greens og resultaterne vil 
blive offentliggjort i vognportens glasbur, så du kan følge med i bestræbelsernes fremskridt. 
 
Banens sprinklere vil i 2002 blive udskiftet og greens vil få nye stænger og kopper. 
 
Re-rating: Baneudvalget er netop i gang med at bidrage med data og informationer til den af 
DGU afholdte re-rating. Du vil i år 2002 opleve nye score kort med de nye nøgler for huller-
ne, samt mindre ændringer på banen. 
 
Forbedringer: Der vil i 2002 blive opstillet en postkasse til forbedringsforslag. Udvalget vil i 
det kommende år sikre en langt bedre kommunikation med medlemmerne angående ønsker og 
forventninger. 
 
Baneudvalget udarbejder et opgave katalog hvor alle indkomne opgaver bliver anført og  
prioriteret, samt allokeret tidsressourcer og budget estimat. Her kan du så følge de aktiviteter 
som bliver udført for, at Asserbo Golf Club opfylder sin målsætning, samt fungerer som en 
attraktiv og udfordrende bane for alle medlemmer og gæster. 
 
 
 
Sponsorudvalget 
 
Formand: Ernst Sauer 
Øvrige medlemmer: Karsten Reich og Ivan Vagner 
 
2001 viser et mindre fald i sponsorindtægterne. Årsagerne hertil er flere, bl.a. mistede vi 2 
stor-sponsorer. Dem fik vi erstattet med flere mindre sponsorer, d.v.s sponsorer af hul eller 
matcher. 
 
Der var flere der ikke mere ønskede at sponsorere golf, og de har flyttet deres sponsorkroner 
til andre sportsgrene, der også kræver sponsorernes tilskud for at kunne udøve deres sport på 
et rimeligt niveau. 
 
Vi sender også her en stor tak til alle vore trofaste sponsorer. 
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Matchudvalget 
 
Formand: Svend Ø. Øvlisen 
Øvrige medlemmer: Inge Buchmann, Svend Aage Andersen, Carsten Roijer og Vibeke Lund 
 
Der har i sæsonen 2001 været afholdt 19 klubmatcher med et deltagerantal på ca. 2330 hvilket 
giver et gennemsnit på 123, og da 5 af matcherne samtidig har et ”max. antal deltagere” under 
100, synes vi, det er en meget flot tilslutning. Udover disse er der afholdt 5 klubmesterskabs-
matcher med et samlet deltagerantal på 154 spillere, og som noget nyt blev der afholdt vete-
ranmesterskaber for første gang.  
De nye klubmestre blev: Henrik Mønsted (herrer), Pernille H. Møller (damer), Søren Moldow  
(junior, drenge), Louise Sassersen (junior, piger) John Jørgensen (senior, herrer), Birgit 
Munck (senior, damer), Ib Rathsach (veteran, herrer) Miki Hedegaard (veteran, damer) og 
endelig Jens H. Gammelby (begynder/duffer). 
 
Matcherne er stort set blevet afviklet i ro og fordragelighed uden kedelige episoder. Der var 
dog optræk til panik, da ”Gasterpokalen” skulle afvikles, med en flagplacering, som var lidt 
ud over det sædvanlige – det var naturligvis beklageligt, men bestemt ikke tilsigtet. 
 
Har vi for mange matcher? Der er delte meninger. Nogle siger, ”jeg er ikke interesseret i mat-
cherne, men melder mig til disse, fordi jeg gerne vil ud og spille”. Andre siger, ”jeg er glad 
for matcherne, så behøver jeg ikke spekulere på tidsbestilling og på at finde nogle at spille 
med”. Der findes mange andre meninger, men vi skal ikke glemme, at vi er en sportsklub, så 
matcher er helt naturlige. Det er samtidig matchudvalgets opfattelse, at vi ved klubmatcher 
sikrer, at banen bliver optimalt belagt, således at flest mulige klubmedlemmer kan spille den 
pågældende dag, også set i lyset af, at greenfeespillere er afskåret fra at benytte banen. 
Diskussionen fortsætter, og det vil den blive ved med, så længe AGC består. 
 
Vi vil gerne takke de mange medhjælpere og matchledere, der i årets løb har ydet en indsats 
ved afviklingen af matchprogrammet, og vi håber, at I også i den kommende sæson vil give 
en hånd med. 
 
Matchudvalget er ved at være færdige med programmet for 2002; der er ikke de store ændrin-
ger; men ”Heksematchen” vil blive forsøgt genoplivet. 
Udvalget har gennemgået en enkelt ændring, idet Inge Buchmann efter eget ønske er trådt ud 
(tak for indsatsen), og ind er kommet Henrik Fogtmann. 
 
 
 
 
Særskilte matcher 
 
Asserbo Company Day: Afholdtes torsdag d. 31. maj med deltagelse af 11 fem-mands firma-
hold pga. uheldig datovalg. Det normale antal deltagende hold  er 16-18. 
 
Overskuddet der går til byggefonden var 10.000.- mod sædvanligt godt 20,000.- 
 
Nykredit Bank Invitationsmatch: Lørdag den 14. juli 2001 afvikledes Nykredit Bank Invitati-
onsmatch. Der var perfekt golfvejr – det var dog ikke muligt for de deltagende hold at komme 
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tæt på vinderscoren fra sidste år, hvor  Carina Vagner, Jackie Larsen & Flemming Vindekilde 
producerede en 85´er. 
 
Årets vindere blev hold nr. 18 med Niels Fredgaard Schiander, Lars Bugge & Jørgen Flei-
scher.  
De brugte 91 slag, samme antal som hold 4 med Camilla Faaborg Andersen, Louise Tvede 
samt Jannick Talleruphus.  
Der opstod en ”morsom” situation, idet begge hold var lige på sidste 9, sidste 6, sidste 3 samt 
sidste hul. Det have Nykredit Bank matchledelsen ikke prøvet før – derfor måtte man definere 
matchen anderledes – d.v.s. finde det hold, der var bedst i den sidste halvdel af matchen, hvil-
ket rent faktisk var 13½ hul. Her var der et udslag på eet slags forskel med både 14. og 13. 
huller tilbage af matchen til fordel for Niels F. Schianders hold. Stort tillykke til vinderne.  
   
På en 3. plads med 92 slag kom hold 3 med Anne Larsson, Esther Falck samt John Buch-
mann, på en 4. plads kom hold 10,  Jørgen Krogh, René Priess og Kai Guldbæk, og på en 5. 
plads fulgte hold 16 med Kristian Kraper, Thomas Nonbo Andersen og Hans Møller Christen-
sen.    
 
Arrangementet forløb i år matchmæssigt lidt problematisk p.g.a. de lige resultater. Derfor blev 
nogen tid anvendt på at finde en vinder via den matematiske metode i stedet for at ende i en 
lodtrækning.  En stor tak til hele match-teamet med Henrik Hove Andersen i spidsen, og en 
stor tak til juniorafdelingen, der supportede med forcaddies. Herudover en tak til de værtspar 
der åbner deres hjem for spillerne med overnatningsbehov.    
 
Der var blandt inviterede deltagere samt Asserbo-spillere tilfredshed med hele arrangementet, 
og atter var festen om aftenen præget af højt humør. Tak til Mikkel & Co. for en fremragende 
middag.    
 
Nykredit Bank ved Kjeld Øberg & Tom Ahrenst skal have atter have tak for den store entusi-
asme og ikke mindst økonomiske støtte til denne traditionsrige turnering. Da der næste år er 
25. års jubilæum for denne match vil Nykredit Bank & matchledelsen give den en ekstra skal-
le. Så der bliver noget at se frem til.      
 
 
 
Sportsudvalget 
 
Formand: Niels Tvede 
Øvrige medlemmer: Kjeld Øberg, Mike Tulloch, Miki Hedegaard, Jakob S. Andersen, Henrik 
Mønsted og Flemming Windekilde. 
 
Sportslige resultater:  
Holdturneringer: Dameholdet i 3 division bevarede pladsen i næste års division, men var 
ikke i stand til at spille med om oprykning. Resultatmæssig var sæsonen en skuffelse da det 
blot lykkedes holdet at vinde 1 ud af 4 matcher. Holdet har på bare 2 år mistet 3 stamspillere 
hvilket har medført nedrykning de 2 seneste år, nedgangen kan forhåbentlig vendes når de 
yngre spillere får mere rutine. Holdet bestod af Carina Vagner, Louise Tvede, Pernille Møller, 
Louise Sassersen og Marie Laumann. Miki som kaptajn. Mira Bendevis deltog i en match, 
som vi vandt, men er fortsat i USA også det meste af næste sæson hvor Carina formentlig 
heller ikke kan være til disposition i alle matcher efter prodebut’en.  



Side 13 af 19 

Herreholdet i 3. division formåede for første gang i 3 år at blive fri for nedrykningsspil, idet 
holdet med 3 sejre og 3 nederlag blev placeret midt i tabellen. Der var helt klart tale om en 
betydelig fremgang og hvis indsatsen øges vil vi i den kommende sæson kunne blande os i 
toppen. Truppen tæller Henrik Mønsted, Niels F. Schiander, Lasse Jensen, Christian Tvede, 
Jens F. Schiander, Jacob S. Andersen og Søren Moldow. Efter Flemming Windekildes tilba-
getræden har Jacob meldt sig som holdkaptajn fremover.   
Danmarksserieholdet placerede sig atter i år lige under toppen, hvilket vidner om at vi hos 
herrerne har en bred homogen spillertrup. Holdet bestod af Mikael Wille, Jacki Larsen, Ulrik 
Tvede, Rasmus Schultze, Kristian Kondrup og Troels Øberg.  Karsten Guldbæk og Lars Bug-
ge har begge deltaget som reserver, og Jesper Bendtzen er holdt op. 
 
Individuelt     Nummer 1 og 2 i Danmarksmesterskabet kom fra AGC, Mira Bendevis som 
mester og Carina Vagner som runner up. Begge damespillere har desuden gjort det godt i de 
løbende turneringer i hjem- og udland, og for Carina kulminerede sæsonen med kvalifikation 
til næste års Europa Tour. Hos herrerne har samtlige spillere i 1. holdstruppen deltaget i flere 
hjemlige eliteturneringer og har alle prøvet at spille sig igennem til finaledagen med top 10 
placeringer til følge. Lasse Jensen har desuden konstant været blandt de bedste juniorer og er i 
2001 udtaget til B-landsholdet. 
 
Træning: Der har i årets løb været stort fremmøde til træningen på tirsdage og søndage. En-
kelte gange har det knebet med antallet af udslagsmåtter, specielt da der om tirsdagen har væ-
ret en del øvrige medlemmer der optog plads. En form for reservering af en del måtter på tirs-
dage står på ønskelisten. Træningsturen til Portugal forløb godt med intensiv træning og spil 8 
timer dagligt. Desværre er udgifterne til denne slags ture stigende og da det betyder øget selv-
betaling, må vi indstille os på at det nok bliver sidste år at vi kan sende 15 spillere af sted. 
 
Økonomi/budget: Udvalgets resultat for året blev bedre end budgetteret, blandt andet på 
grund af, at 2 spillerunder i Danmarksturneringen blev aflyst. Holdene har i året selv måtte 
bidrage med udgiften til spille tøj og hjælp til træningen. Det er ikke lykkes at skaffe sponso-
rer til holdene trods indsats ved generalforsamlingen med planlæggelse af efterfølgende møde 
for potentielle sponsorer. Dette møde måtte desværre aflyses på grund af manglende tilmel-
ding. Vi savner et samarbejde med sponsorudvalget, som der blev lagt op til ved et fælles mø-
de i sæsonstarten, som der aldrig blev fulgt op på. 
 
Pressedækning: Omtale af spillernes/ holdenes præstationer kan løbende læses på AGC’s 
hjemmeside under sportsudvalget. Det er spillerne der selv står for nyhedsformidlingen. Lige-
ledes har der i løbet af sæsonen været kontakt til lokale bladredaktioner, som har resulteret i 
flere artikler.  
 
Fremtid: Generationsskiftet på herresiden er nu endelig indtrådt og dameholdet er ligeledes 
udskiftet. Målet er derfor at bevare spillernes interesse til at fortsætte med den målrettede ind-
sats. Sportsudvalget kan bidrage med ved at skabe så gode rammer som muligt, men skal 
samtidig være garant over for klubben at midlerne går til de spillere der yder en indsats. Vi 
mener ligeledes at det er af stor vigtighed at samarbejdet mellem vores udvalg og junior- og 
sponsorudvalget udbygges. Den nødvendige indsats der kræves i fald holdene atter skal blan-
de sig i den absolutte top, vil være forbundet med yderligere udgifter der umuligt kan dækkes 
af det nuværende budget, sponsorer for holdene synes derfor at være den eneste løsning. 
 
 
 



Side 14 af 19 

 
Juniorudvalget 
 
Formand: Gerda Fasting og Carsten Moldow 
Øvrige medlemmer: Ulla Rosenkjær Kristiansen, Pia Tvorup Christensen og Mike Tulloch. 
 
Klubben har haft 74 juniorer, hvor ca. 45 har været aktive i varierende grad, alderssprednin-
gen er stadig mellem 6 – 17 år.  
 
Træningen har været fordelt på 6 hold med 1 ugentlig træningsdag. I vinterperioden har der 
været afholdt indendørs træning i Fredensborg. 
Vi har i lighed med tidligere år, afholdt en åben rangliste turnering med 72 af Sjællands bed-
ste juniorer, tilmeldingerne var overvældende mange, så cuttet blev på hcp. 8 I udvalget tolker 
vi det som en cadeau, til såvel vores smukke bane som den vellykkede afvikling. 
 
Vores sommerlejr havde i år deltagelse af 26 juniorer, hvor vi forsøgte med aldersopdeling, 
juniorerne har udtrykt tilfredshed med forsøget. 
Der har været afholdt 3 træningssamlinger med stor tilslutning, den sidste blev afholdt i efter-
årsferien, i forbindelse med den årlige venskabsmatch ” John & Leif ” cup, mod Frederiks-
sund. Leif Nyholm og John Nielsen indstiftede matchen for 10 år siden og det fejrede vi med 
en clinic for juniorerne, med deltagelse af begge indstiftere, det blev en uforglemmelig dag, 
med megen god golf og mange ”røverhistorier” Asserbo hjemtog pokalen med cifrene 10-2. 
Vi har i løbet af sæsonen spillet i forskellige turneringer, det være sig på Teentour, ranglister, 
JDT, Thomas Bjørn cup, samt miniturnering, der er blevet ydet en god indsats fra alle ( Mini 
holdet vandt deres række ). 
 
Vi har haft 3 spillere tilknyttet DGU’s talentudvikling i distrikt 4 og en spiller er blevet udta-
get til Landsholdets B- trup. 
Juniormesterskabet havde flere deltagere i år end de foregående år. 
Junior udvalget har udarbejdet en ” Håndbog ” for nye juniorer og deres forældre, som udle-
veres af sekretariatet. 
Gerda Fasting og Ulla Rosenkjær Kristiansen har valgt at udtræde af udvalget ved udgangen 
af året. Der er heldigvis mange forældre, der har været villige til at give en hjælpende hånd, i 
løbet af året og dette vil udvalget benytte endnu mere, i løbet af den kommende sæson. 
Alt i alt må man sige, at vi har en særdeles aktiv junior afdeling i Asserbo Golf Club og det er 
hensigten, at fortsætte denne gode udvikling fremover. 
Sluttelig vil udvalget sige tak til Gerda og Ulla, for det særdeles gode samarbejde, vi har haft 
de sidste 3-4 år, samtidig vil vi også sige velkommen i udvalget til: John Bergelin samt Jakob 
Skriver Andersen, som har givet tilsagn om, at deltage i juniorudvalgets arbejde fremover. 
 
 
 
Begynderudvalget 
 
Formand: Flemming Ravnhøj og Per Pedersen 
Øvrige medlemmer: Christa Randskov og Merete Soland Jensen 
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IT-udvalget 
 
Formand: Henrik Koch 
Øvrige medlemmer: Morten Ekstrøm, Bente Dons, Sven Erik Jørgensen og Anette Engstrøm. 
 
Vi har fået installeret nye og tidssvarende maskiner i sekretariat og matchkontoret. Herudover 
har vi i slutningen af året fået tilføjet et bogføringsmodul til vores administrative system. Det-
te medfører at bogføringen fremover vil ligge i sekretariatet med de besparelser det vil medfø-
re. 
 
I år indførte vi, efter ønske fra medlemmerne, password beskyttede match startlister og resul-
tater ude på vores hjemmeside. Desværre er vedligeholdelse og opdatering af  startlister og 
resultater på hjemmesiden meget tung (manuel) og har derfor ikke været optimal. Det håber vi 
bliver bedre i den kommende sæson. Se nedenfor. 
 
Herudover er klubbens elitesider blevet endnu bedre (En stor tak til Henrik Mønsted). Endelig 
har der ikke været nær nok aktivitet på vores debatforum og vi skal her opfordre medlemmer-
ne til i den kommende sæson at benytte dette 'talerør' mere  flittigt. 
 
Desværre har vores videre udvikling mod et mere effektivt IT-system været bremset kraftigt 
af hhv. TDC og Cybercity. Det har været vores intention at teste elektronisk booking af start-
tider og elektronisk matchtilmelding over vinteren. Dette har ikke været muligt grundet 'mod-
stand' fra førnævnte virksomheder. Desværre bliver tiden nu lidt presset hvorfor det ikke er 
sikkert at vi kan nå det til sæson start. Ved elektronisk booking menes at den gammelkendte 
mappe på disken og matchtilmeldings listerne i skabet vil blive erstattet af en Info-stander (en 
slags PC). Flere af landets andre klubber har allerede indført systemet, som nu skulle være ud 
over børnesygdommene. Der er flere indlysende fordele ved indførelsen af dette, herunder: 
Ingen mulighed for dobbelt booking af starttider, ingen 'snyd' med starttiderne frem til klok-
ken 0900, matcher med 'først tilmeldte' vil altid være 'korrekte', matchudvalget slipper for at 
taste matchdeltageres navne ind manuelt og resultater vil være på hjemmesiden straks efter 
matchen er afsluttet. Viser systemet sig at være en succes vil vi uden videre kunne tage skrid-
tet fuldt ud og indføre internetbooking. Herved vil antallet af opkald/bestillinger over telefo-
nen hos Mike og sekretariatet blive kraftigt reduceret. Samtidig vil det give medlemmer øget 
fleksibilitet ved tilmelding til matcher og til booking af starttider. 
 
Med denne korte beretning vil IT-udvalget ønske alle en rigtig god og fremgangsrig golfsæ-
son. 
 
 
 
Bladudvalget 
 
Formand: Michael Tvede 
Øvrige medlemmer: Lars Heslet, Heidi Sylvest, Bente Askjær og Anette Engstrøm 
 
Bladudvalget har efter bedste formåen fået klubbladet på benene 4 gange i sæsonen. Lars Hes-
let måtte desværre takke af grundet meget arbejde. Efter vi indrykkede en annonce i klubbla-
det om hjælp til udvalget, kom Heidi Sylvest og Bente Askjær ind for at hjælpe os og de har 
begge været til stor hjælp. 
 
Vi har nu til den kommende sæson et stærk hold og regner også her med 4 udgivelser. 
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Festudvalget 
  
Formand: Merete Wille 
Øvrige medlemmer: Henriette Andrae, Susan Birch, Anne Sofie Bugge og Mikkel Henum 
 
Bestyrelsen ønskede atter i år, at der skulle holdes to klubfester. 
 
Festudvalget ændrede forårsfesten til en sommerfest, Sct. Hans Aften, og som noget nyt, som 
en familiefest. Denne aften blev rigtig festlig - god mad fra Mikkel og senere på aftenen bål 
og fyrværkeri. 
 
Traditionen tro arrangerede vi Efterårsfesten i november måned. Mikkel havde sørget for æn-
derne og underholdningen stod discjockey Christian for. 
 
Festudvalget vil gerne sige tak til alle, som har været med til at gøre klublivet sjovt og festligt.  
 
 
 
Handicapudvalget: 
 
Formand: Mogens W. Jørgensen 
Øvrige medlemmer: Flemming Stald. 
 
Vi har haft en travl sæson, dels med at indkører det nye ”EDS-system” og dels med at regi-
strerer alle indkomne scorekort. Der er i år indleveret godt 4500 scorekort til registrering, der-
af  528 EDS-scores. Vi beder endnu engang om, at man husker at skrive medlemsnummer på 
scorekortet og altid  omregne scores til stablefordpoints.  
 
Atter i år har vi benyttet os af § 13 (tidligere § 12 og §11) og bortset fra et par tilfælde, har det 
absolut haft sin berettigelse. § 13 betyder, at handicapudvalget kan sætte et medlem i det han-
dicap, som skønnes at passe bedst til vedkommende. 
 
Ved starten af indeværende sæson vil alle medlemmer blive reguleret op i handicap. Årsagen 
er at banen er blevet genratet. De nye handicap vil, så snart den nye CR/Slope er langt ind i 
systemet, fremgå af handicapbogen. ”Antal tildelte slag” vil være det samme som nu, det vil 
fremgå af de nye konverterings-tabeller. 

 
I henhold til  handicapudvalgets målsætning blev der i 2001, uddelt præmier til de spilleren 
der er gået længst ned i handicap. 
 
Handicapgruppe 1: Lasse Jensen - gået 1.3 ned i handicap.  
Handicapgruppe 2: Thomas Overgaard Christensen - gået 3.8 ned i handicap. 
Handicapgruppe 3: Pernille H. Møller - gået 5,3 ned i handicap. 
Handicapgruppe 4: Nikolai Randskov - gået 9,7 ned i handicap.  
Handicapgruppe 5: Ivan Jensen – gået 17,2 ned i handicap. 
Handicapgruppe 6: Jørgen Andersson – gået 31,0 ned i handicap. 
 
Et stort tillykke til alle seks. 
 
Tak til Flemming Stald for godt samarbejde i det forløbne år. 
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Banekontroludvalget.  
 
Formand: Mogens W. Jørgensen 
Øvrige medlemmer: Knud Christensen, Holger Larsen, Ernst Sauer, Henrik Fogtmann, Jens 
Pontoppidan, Steen Petersen og Richard Olsen. 
 
Udvalgets målsætning har i 2001 været, at der skulle køres 2 gange dagligt, men det har des-
værre ikke været muligt at leve op til. I det omfang banekontrollen har fungeret, har der, bort-
set fra et par udvisninger fra såvel den store bane som fra par-3- banen, ikke været store pro-
blemer.  
 
I 2002 vil Henrik Fogtmann overtage ledelsen af banekontrollen.  
 
Tak til udvalgets medlemmer for sæsonen 2001. 
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Statistiske oplysninger 
 
 
 
Medlemsstatus  
 
Den 31. december 2001 var der 981 aktive og 95 passive medlemmer, eller i alt 1076 
medlemmer. Pr. 30.september 2000 år var tallene 990 aktive og 108 passive. 
 
Medlemmerne fordeler sig således: 
 
  sept. 2000 sept. 2001 ult. 2001 
Aktiv senior:  820 880 842 
Aktiv senior hverdag:  54 36  33 
Aktiv yngre senior:  22 22  29 
Aktiv yngling:  26 18  12 
Aktiv junior:   68 74  65 
Passive:  108 97  95 
 
 
Der er i perioden fra 1. oktober 2000 til 30. september 2001 i alt optaget 106 nye medlemmer 
i klubben indenfor alle medlemskategorier – heraf 88 aktive seniorer og aktive yngre seniorer. 
Fire passive medlemmer er overgået til aktiv medlemskab. 
 
 
 
Greenfee 
 
Efter beslutningen om at indføre restriktioner for greenfeegæsterne, med start først efter kl. 12 
i weekends og på alle dage i juli måned, er antallet af greenfeegæster faldet med 756, fra 4879 
i 99/2000 til 4123 i 2000/2001. – For perioden: 1/10-2000 til 31/12-2001 har det samlede an-
tal greenfeegæster været 4502.  
 
Greenfee-ordningen med ”100-kr. rabatkort” mellem Helsingør, Gilleleje, Hillerød og Asser-
bo er blevet gentaget i år -  184 gange har medlemmer fra de 3 klubber benyttet sig af at spille 
på Asserbos bane. - 129 AGC-medlemmer har købt rabatkort til de 3 baner, - tænk at ikke 
flere benytter sig af denne fordelagtige ordning! 
 
Klubben har i 2000/2001 haft besøg af 561 (743) gæster fra udenlandske golfklubber, heraf 
379 (543) fra Sverige, og 1237 (1113) danske og udenlandske gæster har spillet til reduceret 
greenfee i følgeskab med AGC-medlemmer. 
 
I sæsonen 2000/2001 har 208 (406) benyttet deres ret til greenfeefrit spil, idet de enten havde 
DGU/NGU-kort, var medlem af PGA/DPGA eller Greenkeeperforeningen. Også deltagerne 
på de hold, der har afviklet deres kampe i Danmarksturneringen på Asserbo´s bane, har kun-
net spille en greenfeefri træningsrunde.  
 
Udover afviklingen af den årlige Sponsor-match, med gunstart, har klubben haft besøg af 
nogle større og mindre ”Societies”, heraf 3 (2) med gunstart og deltagelse af 60 til 72 spillere. 
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Alle ”Societies” er blevet afviklet med stor tilfredshed hos deltagerne, og med et betydelig 
bidrag til klubbens greenfee- indtægt. – Disse arrangementer har på hverdage i begrænset tids-
rum medført lukning af banen, dog aldrig i længere tid end at klubbens medlemmer har kunne 
spille en runde. Lukning af banen og 1. tee p.g.a. ”Societies” og senior/junior-regionsmatcher 
har ligget på linie med sæsonen 1999/2000. 
 
For ikke at køre forgæves til klubben, kan vi kun igen opfordre medlemmerne til at holde øje 
med klubbens AKTIVITETSKALENDER, hvor arrangementer, udover de i matchprogram-
met anførte, bliver meddelt.- Medlemmer, der har mulighed herfor, har også kunnet følge med 
på klubbens Web-hjemmeside: www.agc.dk, hvor AKTIVITETSKALENDEREN løbende er 
blevet opdateret. 
 
Indførelse af ”Pay and Play” på klubbens Par-3-bane har igen i år medført en stigning af 
greenfeegæster fra 600 i 1999/2000 til 962 i 2000/2001.Rigtig mange personer, der står på 
klubbens venteliste, har benyttet Par 3-banen, hvilket har givet et godt bidrag til årets samlede 
greenfeeindtægt. 
 
Tallene i ( ) er 1999/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


