
Bestyrelsens beretning 2003  
 
Året der gik  
Bestyrelsen har i 2003 afholdt 11 bestyrelsesmøder, heraf to inden generalforsamlingen 
den 22. marts 2003.  
 
Alle afgørelser i bestyrelsen er i 2003 taget i enighed, og der har været et godt internt 
samarbejde i bestyrelsen. 
 
Efter generalforsamlingen fordelte bestyrelsen de forskellige opgaver mellem sig på 
følgende måde: 
 

• Peter Fredgaard: Formand, DGU-kontakt (generel), repræsentant i erfa-gruppen for 
Nordsjællandske golfklubber, kontakt til kommunen og andre myndigheder, kontakt 
til pro, til sekretariatet og IT-udvalget.  

• Per Pedersen: Næstformand, hon. kasserer og kontaktperson for 
banekontroludvalget. 

• Henrik Hove Andersen: Hon. sekretær, repræsentant i erfa-gruppen for 
Nordsjællandske golfklubber og DGU kontakt, formand for ordens- og 
regeludvalget. 

• Arne K. Larsen: Baneudvalgsformand og kontaktperson til Vejleholm-gruppen. 
• Jakob Skriver Andersen: Kontaktperson til sport-, junior- og pr-udvalg. 
• Sven Aage Andersen: Formand for turneringsudvalget, kontaktperson til 

handicapudvalg og formand for festudvalg. 
• Michael Tvede: Formand for hus- og restaurationsudvalget.  
• Søren Møller: Sponsorudvalgsformand og kontaktperson til begynderudvalg. 

 
Bestyrelsen besluttede, at samtlige forretningsordener for bestyrelsen og for klubbens 
udvalg skulle gennemgås og revideres. Dette arbejde blev gennemført i foråret, og alle 
forretningsordener ligger nu tilgængelige i klubhuset.  
 
Det blev også besluttet, at der skulle nedsættes et økonomiudvalg og et ordens- og 
regeludvalg.  
 
Efter bedragerisagen har der i løbet af året også været fokus på arbejdsgangene i 
klubbens sekretariat. Der arbejdes nu efter de forskrifter, som klubbens revisor har 
udarbejdet. Alle kontrakter med klubbens personale er gennemgået og tilrettet således, at 
disse nu overholder den nye lovgivning bl.a. omkring ansættelsesbeviser.  
Sekretariatet er nu igen helt ajour med den løbende bogføring og de daglige funktioner, 
efter at have arbejdet hårdt med at rede trådene ud efter bedragerisagen.    
 
Bestyrelsen besluttede også, at samtlige udvalg og afdelinger i klubben skal have direkte 
kontakt til et medlem i bestyrelsen, således er der blevet udarbejdet ny organisationsplan 
for klubben.      
 
Bestyrelsen besluttede i foråret, at tildele Old Timers faste starttider. Bestyrelsen vil gerne 
støtte et aktivt seniorliv, hvor golf er i centrum. Dette er med til at styrke klublivet. Således 
er Old Timers nu sidestillet med Herre- og Dameklubben, hvor der er adgang for alle AGC- 
medlemmer der opfylder de respektive klubbers adgangsbetingelser. 



Som noget nyt afholdte bestyrelsen et bestyrelsesseminar i november måned for at 
planlægge budgetter og gennemgå planer for den kommende sæson. Seminaret blev 
afholdt over en weekend som internat på Skjoldenæsholm Konference Center. Alle 
bestyrelsens medlemmer havde forberedt indlæg omkring de enkeltes ansvarsområder og 
gennemgik planer og visioner for det kommende år. Indlæggene skabte en god og saglig 
debat omkring klubbens fremtid, og gav ny indsigt for de enkelte bestyrelsesmedlemmer til 
at prioritere de opgaver, der venter i klubben.  
 
Til den kommende generalforsamling har Søren Møller meddelt, at han ikke ønsker at 
genopstille. Den øvrige bestyrelse ønsker i denne forbindelse at takke Søren for et godt og 
nært samarbejde.  
 
Bestyrelsen foreslår, at Christian Pein indvælges som nyt bestyrelsesmedlem. Christian 
Pein er 45 år og har været medlem siden 1989. Christian har haft en flot golfkarriere: 
Dansk Mester i 1980 og 1982, fast mand på det danske landshold i perioden 1977-82 og 
siden 1997 landsholdskaptajn for DGU.   
 
Regnskab og budget  
Årets indtægter blev større end budgetteret. Der var budgetteret med indtægter i alt for kr. 
6.666.500. Resultatet blev kr. 7.151.302 hvilket svarer til ca. 6% over budget. 
 
Omkostninger, eksklusive afskrivninger og renter, var budgetteret til kr. 4.953.400. De blev 
realiseret med kr. 5.220.813. En overskridelse på ca. 5%.  
Årets overskud blev kr. 361.928 mod budgetteret tkr. 281.800. 
Den fri egenkapital andrager pr. 31. december kr. 1.178.456.  
 
Budgettet for 2004 som bestyrelsen fremlægger for generalforsamlingen udviser et 
overskud på kr. 104.945. 
 
Medlemsstatus  
Den 31. december 2003 var der 1048 aktive og 102 passive medlemmer, eller i alt 
1150medlemmer. Pr. 31.december 2002 år var tallene 1049 aktive og 101 passive. 
 
Medlemmerne fordeler sig således: 
 
  ult. 2003 ult. 2002 
Aktiv senior: 842* 847*  
Aktiv senior hverdag:   32*  34*   
Aktiv yngre senior:   24*  26*  
Aktiv yngling:   23  15   
Aktiv junior:    90  89 
Kontingentfri:   23  24 
Livsvarig:      9   9 
Æresmedlem:     5   5     
Passive:  102 101    
 
*Tælles med i forhold til klubbens vedtægter §3 maksimalt 900 aktive senior medlemmer. 
 



Greenfee 
For perioden: 1/1-2003 til 31/12-2003 har det samlede antal greenfeegæster på stor bane 
været 3882. (4074) 
 
Greenfee-ordningen med ”100-kr. rabatkort” mellem Helsingør, Gilleleje, Hillerød og 
Asserbo er blevet gentaget i år - 290 gange har medlemmer fra de 3 klubber benyttet sig 
af at spille på Asserbos bane. - 225 AGC-medlemmer har købt rabatkort til de 3 baner. 
 
Klubben har i 2003 haft besøg af 769 (502) gæster fra udenlandske golfklubber, heraf 520 
(264) fra Sverige, og 1060 (1258) danske og udenlandske gæster har spillet til reduceret 
greenfee i følgeskab med AGC-medlemmer. 
 
I sæsonen 2003 har 271 (304) benyttet deres ret til greenfee-frit 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 Asserbos bane, har 
kunnet spille en greenfee-fri træningsrunde.  
 
Udover afviklingen af den årlige Sponsorturnering, har klubben haft besøg af 5 
virksomheder, som har afholdt en gunstart med deltagelse af 60 til 72 spillere. Alle 
arrangementer er blevet afviklet med stor tilfredshed hos deltagerne, og med et betydeligt 
bidrag til klubbens greenfee-indtægt.  
 
Greenfee på klubbens Par-3-bane er faldet fra 1658 i 2002 til 1505 i 2003. Men vores 
indtjening er til gengæld steget, da der har været et stort fald i kuponhæfter, så 
størstedelen af greenfeegæsterne har betalt fuld greenfee til par 3- banen, hvilket samlet 
har givet en større indtjening end budgetteret. 
 
Bedragerisagen 
Bedragerisagen blev afsluttet ved retten i Frederikssund og Jette Pedersen har erkendt sig 
skyldig, og er nu dømt. Dommen lød på 1 års fængsel, dog betinget af samfundstjeneste i 
200 timer og tilbagebetaling af i alt kr. 547.959 til AGC.  Der er indgået en afdragsordning, 
som siden august måned er blevet betalt med kr. 1000 pr. måned. Afdragenes størrelse 
kan senere justeres. Bestyrelsen vil gerne takke advokat Peter Scheibel for en god indsats 
i forbindelse med sagen. 
 
Vejleholm 
Der blev i april 2003 nedsat en arbejdsgruppe til belysning af Vejleholm projektet. 
En ny lokalplan er nu i 2. høringsrunde og forhåbentlig i læsende stund godkendt, så vi 
kan nedrive den forfaldne bygning og opbygge en ny maskinhal til gavn for vore maskiner 
og greenkeepere. 
 
Det har været en lang drøj sag, som startede 3.december 1999 og først her i 2004 bliver 
afsluttet. Sagen har desværre trukket i langdrag af flere årsager. Klubben har selv flere 
gange valgt at ændre på de forudsætninger, som vi tidligere havde givet kommunen som 
input til en ny lokalplan.  
Sagen har også været besværliggjort af, at Vejleholm i den nuværende lokalplan har 
været klassificeret som ”bevaringsværdig”.  
 



Det første projekt som var fremlagt i 2001 ville betyde, at klubben skulle investere ca. kr. 3 
mill. i nedrivning og genopførelse af Vejleholm.  
Arbejdsgruppen har nu arbejdet sig frem til en billigere løsning, der passer bedre til 
klubbens behov.  
Med den nye løsning giver kommunen mulighed for nedrivning af Vejleholm og opførelse 
af en maskinhal, mod tidligere krav om genopførelse af Vejleholm som firelænget gård.  
Maskinhallen og tilhørende vaskeplads vil kunne opføres inden for et beløb på ca. kr. 1 
mill. 
  
Der har også været forhandlet om en omlægning af de offentlige stier på banen; disse 
forhandlinger har ikke dog ført til ændringer. Klubben har gjort kommunen opmærksom på 
de faremomenter, der ligger ved nogle af stiføringerne, men den offentlige adgang har haft 
første prioritet hos kommunen. Der skal rettes en speciel tak til Torben Galtt og Preben 
Moldow for deres indsats i arbejdsgruppen.  
 
Klubbens personale 
Uden klubbens ansatte ville det naturligvis ikke være muligt at drive klubben 
tilfredsstillende. Bestyrelsen vil gerne takke sekretariatschef Anette Engstrøm og 
klubsekretær Bente Dons for en god og positiv indsats. Tak til greenkeeperstaben med 
chefgreenkeeper Mogens Degn i spidsen, der har klaret opgaverne flot trods megen 
sygdom.  
Tak til restauratør Mikkel Henum og personale for en forfriskende indsats på 19. hul og tak 
til golfprofessionel Mike Tulloch og personale for klubbens flotte sportslige resultater i 
2003.  
Også tak til Elis Eskildsen, Frantz Hatvani og Bent Rasmussen for rengøring og 
vedligeholdelse omkring Bødkergården. 
 
Sponsorer og frivillige  
Klubben er i det daglige arbejde utrolig afhængig af den frivillige indsats, der ydes af 
mange medlemmer. Både som sponsorer og som ”gratis” arbejdskraft. Der blev traditionen 
tro afholdt sponsordag i september for at takke klubbens sponsorer. Bestyrelsen valgte i 
2003, som noget nyt at ”takke” frivillige udvalgsmedlemmer, ved at arrangere golftur til 
Sverige i oktober måned.  
Vi håber, at klubben med denne type arrangementer kan fastholde og tiltrække nye 
sponsorer og frivillige.  
Tak til ALLE, der gav en hjælpende hånd med i 2003 og tak til ALLE klubbens sponsorer, 
der var med til at gøre klubliv og turneringer ”lidt” sjovere i 2003. 
 
Klubinformation 
Der udkom fire klubblade i sæsonen.  Klubbens hjemmeside blev udviklet, så der blev 
mulighed for at lægge nyheder direkte på forsiden af www.agc.dk.  
Desværre er der varslet en væsentlig stigning i portotaksterne for udsendelse af tidsskrifter 
i 2004. Dette betyder, at der kun udkommer to, måske tre, klubblade til næste år.  
Vi vil derfor i fremtiden benytte klubbens hjemmeside langt mere til nyheder og 
resultatformidling end tidligere.    
Forsiden på www.agc.dk bliver også løbende opdateret med aktivitetskalender, 
banelukninger mv.  
 



Der blev i 2003 afholdt eet medlemsmøde, hvor banen var det primære hovedtema.  På 
mødet fremkom mange gode forslag til baneforbedringer. En del af disse forslag er nu 
medtaget på baneudvalgets idéliste til forbedringer af banen, og enkelte af forslagene er 
allerede gennemført. 
 
Lidt om fremtiden 
Bestyrelsen har prioriteret nedenstående punkter som de vigtigste opgaver for 2004.  
 

• Færdiggørelse af første fase af renoveringen af driving-range.   
• Efter forhåbentlig vedtagelse af den nye lokalplan for Vejleholm, opførelse af nyt 

maskinhus og nedrivning af den gamle hovedbygning. 
• Igangsættelse af nyt tidsbestillingssystem til starttider via Internettet. 
• Igangsættelse af projekt ”gratis træningsbolde” – finde sponsor eller sponsorer. 
• Udarbejdelse af plan for gårdspladsen i Bødkergården, så denne på sigt kan 

udnyttes bedre i forbindelse med arrangementer og fester. 
• Ansættelse af ny chefgreenkeeper 
• Udarbejdelse af overordnet vision og målsætning for AGC   

 
Udgangspunktet for, at ovenstående opgaver kan løses, er tilstede - Asserbo Golf Club er i 
god gænge! 
  
Udvalgsberetninger 2003 
 
Baneudvalget 
Udvalget har i årets løb arbejdet med bane- og maskinvedligehold, samt projekt Vejleholm.  
2003 har været meget anderledes end de forudgående år. Mogens Degn fik en løfteskade 
midt i sommerperioden og blev desværre senere ramt af en hjertesygdom og måtte 
igennem en by-pass operation. Mogens er ”på banen” igen og ved godt mod, trods den 
store operation. Midt i det valgte Børge Madsen at gå på efterløn og Niels Dam fik 
problemer med ryggen, har været sygemeldt og gennemgået flere behandlinger. Lars 
Holm blev fungerende formand i perioden, og vi måtte tilkalde Steen P Nielsen igen til 
staben. 
AGC har valgt at oprette en læreplads for en greenkeeper. Jackie Larsen er 1. december 
03 blevet ansat som greenkeeperelev.  
Mogens Degn stopper ved udgangen af 2004, hvorfor vi i efteråret 2004 skal ansætte en 
ny chefgreenkeeper i AGC.  
 
I året 2003 blev der ikke investeret i nye maskiner trods ønske om en hurtigspreder og 
prikker til opnåelse af bedre greens. I 2004 investeres heller ikke i disse maskiner, da vi 
prioriterer Vejleholm opbygningen først. Vi investerer dog i en ny lille Park Rotorklipper. 
Vi har de seneste år investeret/leaset nye maskiner, men har stadig mange maskiner som 
er 10 til 15 år gamle og må betragtes som (op)slidte. Det kræver en del mere vedligehold 
og reservedele, da vi ikke kan undvære maskinerne i længere tid, når de går i stykker. 
Greenkeeperne reparerer og vedligeholder selv maskinerne hovedsageligt om vinteren. 
 
Baneudvalget har fået opgaven at holde orden og ryddelighed omkring Bødkergården, 
hvilket er gennemført af vore to ”gårdmænd” Frantz og Bent. Dette bliver i 2004 overtaget 
af vor nye greenkeeperlærling. 
 



Vejleholm driftsbygning vedligeholder greenkeeperne selv. Der er blevet malet, renoveret 
og vedligeholdt i det omfang vi har haft tid og penge. 
 
Året 2003 startede med 42 vinter-projekter fra forslagskassen og bestyrelsen, som alle er 
blevet gennemført. Det største var renoveringen af 1. teested for damer og herrer, samt 
vaskepladsen og området herved. Det blev også til nyt teested på hul 7 og renovering af 
de skæveste teesteder på banen. Der er foretaget ændringer for rough forløbet på banen, 
klippemønstre på fairways og ændringer af semirough forløb. Specielt 8. hul er blevet 
omlagt. Der er drænet bunkers, påfyldt nyt sand, plantet over 1000 planter på banen og 
beskåret/fældet jævnfør godkendt plan herfor. 
 
Vi har ændret lidt på gødskningsplanen og forsøgt at minimere brugen af ukrudtsmidler. 
Året 2003 har været fantastisk vedrørende vejret. Det har vekslet mellem regn, varme, 
overskyet og tørt i en sammensætning, der er helt optimal for en golfbane. Selve banen 
har på grund af det fantastiske vejr, været utrolig smuk at spille i 2003. 
Greens er selvfølgelig det vigtigste vi arbejder med og hvor forbedringer har været 
nødvendige. Vi har sammen med DGU’s greenkonsulent lagt planer for vedligehold og 
gennemført dem. 
Vi har gennem sæsonen målt på rodnet, surhed, base og selvfølgelig hastigheden. Op til 
alle de vigtige turneringer i 2003 har vi kryds-vertikalskåret og diagonal-klippet alle greens. 
Dette er meget tidskrævende for greenkeeperne, men resultatet har vist sig at være godt.  
 
På drivingrangen er der blevet plantet færdigt på volden, og der er opsat hegn til løbske 
bolde. 
 
Vi er nu gået i gang med at renovere udslagsstederne ved drivingrangen. Arbejdet udføres 
af greenkeeperne og Frederiksværk Brolægning og styres af baneudvalget og forventes 
færdigt til åbningsmatchen den 4. april.  
 
Hus- og restaurationsudvalget 
Udvalget har i årets løb færdiggjort den tidligere planlagte renovering af stråtaget og 
bagrummene på Bødkergården. 
 
Som omtalt i klubbladet er renoveringen af bagrummene blevet dyrere en planlagt, grundet 
manglende rygstykker på skabene i tilbudet. Da skabene blev opstillet, blev det klart, at 
rygstykkerne til skabene ikke kunne undværes.  
 
Herudover er der i årets løb udført almindeligt vedligeholdelsesarbejde på Bødkergården, 
som nu fremstår pænt vedligeholdt. 
Det forholder sig dog således, at der stadig er meget, der trænger til en kærlig hånd på 
gården. Specielt er gårdens murværk ikke i god stand, og der må derfor påregnes 
stigende vedligeholdelses-omkostninger på dette område i de kommende år. 
 
IT- udvalget 
IT-udvalget har arbejdet med at forbedre driftsstabiliteten på AGC´s EDB-udstyr. Der er 
indgået en supportaftale med Combo A/S i Næstved, som sikrer AGC´s medarbejdere 
support i tilfælde af problemer. Der er anskaffet nyt udstyr for at kunne leve op til øgede 
krav til kapacitet, og kapaciteten på matchkontoret er i den forbindelse forstærket.  
 



Der er foretaget mindre tilpasninger på AGC´s hjemmeside, og udvalget arbejder med en 
plan for at kunne tilbyde online tidsbestilling på hjemmesiden for både medlemmer og 
gæster ved starten af den nye sæson i 2004. Der vil være mulighed for at bestille tid 
hjemmefra, og der vil blive opstillet udstyr i AGC, hvor bestilling kan foretages.  
 
Budgettet for 2004 er blevet forøget med omkostninger til tidsbestilling og modernisering af 
hjemmesiden. Desuden betyder supportaftalen en mindre forøgelse af omkostningerne.  
 
I forbindelse med indførelse af online tidsbestilling vil der være ekstra hjælp at hente i den 
første tid i foråret, og udvalget vil demonstrere det nye udstyr for medlemmerne på 
specielle tidspunkter i løbet af 2004. 
 
Ordens- og regeludvalget  
Udvalget blev på bestyrelsens opfordring oprettet i foråret 2003. 
Der har siden udvalgets oprettelse været behandlet to sager. Een klage over et hold, der 
ikke lukkede hurtigere bolde igennem og een vedr. et passivt medlems spil på AGC’s bane 
og på fremmede baner. 
 
AGC’s Lokale Regler har været gennemgået og revideret, særligt vedr. 14. hul og hegnet 
omkring hazarden. Reviderede Lokale regler udgives sammen med nye scorekort forår 
2004. 
 
De generelle turneringsbestemmelser har været gennemgået og revideret på opfordring af 
turneringsudvalget.  
 
Udvalgets betænkeligheder vedr. store hole-in-one præmier i forbindelse med Asserbo 
Ugen er blevet fremført for bestyrelsen. 
 
For den kommende sæson bliver den første opgave for udvalget gennemførelse af nye 
regler for bookning af starttider i forbindelse med indførelsen af den elektroniske 
tidsbestilling. 
 
Handicapudvalget 
Handicapudvalget har haft et travlt år. En af årsagerne er alle vore dygtige elitespillere og 
juniorer, der deltager i mange turneringer på fremmede baner. Og det skal siges, at de gør 
det godt. 
Vi har i 2003 foretaget 2348 handicapreguleringer i alt. 
Med hensyn til Ekstra Dags Score synes interessen at være stagneret. I 2002 var antallet 
af EDS-registreringer 346 mod 395 i 2003. En statistik over anvendelse af EDS i danske 
klubber viser, at der gennemsnitlig spilles omkring 260 EDS-runder årligt i hver af de 131 
klubber. Vi ligger således i overkanten.  
 
Turneringsudvalget  
Vi har i 2003 afholdt 16 klubturneringer med generelt set pæn deltagelse. Sædvanlige 
klubmesterskaber er gennemført og endelig sociale arrangementer som Hekseturnering, 
Andescramble og Juleturnering. Alt i alt med tilfredsstillende deltagerantal. Enkelte gange 
har turneringerne været overtegnede med venteliste til følge, og enkelte turneringer har 
været lidt tyndt besatte. 
 



Årets klubmestre blev: 
 
Damer:  Marie Boe Laumann 
Herrer:  Rasmus Schultze 
Piger:  Sofie Boe Laumann 
Drenge:  Peter Tvorup Sassersen 
 
Senior Damer: Birgit Munk 
Senior Herre: Peter Wille 
 
Veteran Damer: Miki Hedegaard 
Veteran Herrer: Svend Aage Larsen 
 
Et enkelt større arrangement træder specielt frem i 2003, nemlig ”Asserbo-ugen”.  
Arrangementet havde i sig en række forskelligartede events såsom, ”Hole in One”, ”Putte-
mesterskaber”, Par 3 bane turnering o.a., men det mest markante var dog selve 
Invitations-turneringen. For første gang nogensinde havde vi deltagelse af tre kvindelige 
Europa-tour spillere med ”vor egen” Carina Vagner i spidsen. Arrangementet sluttede med 
en fest lørdag aften, som er blevet betegnet som en succes. 
 
Der har ikke været større problemer i løbet af sæsonen og turneringerne er afviklet efter 
forskrifterne, hvilket skyldes den store frivillige indsats som turneringsledere og 
turneringsassistenter har lagt for dagen.  
Medlemmernes holdning bør dog også fremhæves, idet der i alt væsentligt udvises en 
positiv indstilling til afvikling af turneringerne. Tak til alle deltagere.  
 
Matchprogrammet for 2004 er fastlagt og der er flere ændringer i forhold til tidligere. 
Company Day udgår, da vi ønsker at koncentrere indsatsen omkring Invitationsturneringen 
i Asserbo Ugen.  
 
Asserbo Ugen 2004 bliver i år udvidet i forhold til sidste år. En rigtig golf-uge hvor der vil 
være arrangementer en hel uge i træk. Generationsmatchen og Mixed-Greensome er 
begge flyttet til Asserbo Ugen. Dette giver mere ”luft” på banen i de weekender, hvor disse 
matcher tidligere har været afholdt. Som noget nyt vil der blive afholdt åben damedag, 
åben herredag og invitations juniorturnering i Asserbo Ugen. Asserbo-pokalen og 7. juli 
terrinen bliver naturligvis også en del af Asserbo Ugen 2004.  
 
Juniorudvalget 
Klubben nåede op på 90 juniorer i løbet af foråret. Det er det max antal vi kan have, bl.a. 
set ud fra juniorudvalgets økonomi. Aldersspredningen er jævnt fordelt fra 8 – 17 år. 
Vi har i årets løb afholdt 5 timers juniortræning om ugen fra april til oktober, afbrudt med 
reduceret træning i juli måned. 
 
I foråret afholdt vi en åben rangliste turnering for 72 af landets bedste juniorer. 
Igen i år har vi afholdt Sommerlejr, hvor ca. 40 havde valgt at deltage. Vi startede og 
sluttede i massivt regnvejr, men på trods af dette, var der ikke et eneste afbud, så denne 
aktivitet er kommet for at blive. 
 



Vi har haft tilmeldt 3 hold til Thomas Bjørn Cup. Her klarede et hold sig igennem til 
Landsdels finalen, men måtte her se sig besejret, men ellers et rigtig flot resultat. 
 
Vi har ligeledes haft tilmeldt 2 hold til mini turneringen, hvor det ene sluttede på en flot 2 
plads. 
 
Den årlige John & Leif Cup mellem Frederikssund & AGC, blev afholdt hos os, hvor vi 
desværre måtte se os besejret, men alle har lovet at tage revanche til næste år. 
 
På det individuelle plan, har der været stor fremgang i år. Som alle ved vandt Søren 
Moldow DM i hulspil for seniorer, derudover gav han sig selv en fødselsdagsgave ved at 
vinde 3. afdeling af Faxe Kondi turneringen, som blev afviklet på Helsinge Golf Club. 
Søren sluttede året med at vinde den samlede Faxe Kondi Tour, ligeledes vandt Søren 
den samlede junior rangliste, og på seniorernes rangliste sluttede Søren som nr. 9. Søren 
er nu blevet 18 år, og fortsætter som senior i klubben.  
 
Vi har ikke nogen, der lige er klar til at overtage Sørens rolle, men der er flere der står på 
spring, også inden for pigernes rækker er der flere lovende talenter. Det bliver spændende 
at se, hvordan de udvikler sig i løbet af næste år. I løbet af året er flere juniorer blevet 
tilknyttet klubbens eliteafdeling, fordi de har vist særlige evner samt interesse for 
golfspillet. Her modtager de yderligere træning sammen med klubbens elitehold. 
 
Sportsudvalget 
Ved sæsonstart proklamerede sportsudvalget, at være ’tilbage på danmarkskortet’. Vi er 
glade for, at vi levede op til dette hele sæsonen. Siden Søren Moldow blev 
danmarksmester og Lasse Jensen blev nr. 3, er der i den grad fulgt flot op.  
 
Anden halvdel af sæsonen har budt på masser af resultater, vi alle i klubben kan være 
stolte af.  
Carina har sikret sig kortet til Europatouren 2004. STORT tillykke til Carina og alt mulig 
held og lykke med sæsonen 2004.  
 
I august gjorde herrerne alvor af de seneste sæsoners fokusering: Oprykningen til 1. 
division blev langt om længe en realitet.  
 
Og damerne fulgte trop og med en fantastisk overbevisende indsats – fire 12-0 sejre! - 
kunne damerne d. 25. september fejre oprykningen til 2. division. Oprykning til 2. division 
var hovedmålet for denne sæson.  
 
På seniorsiden sluttede Miki Hedegaard i top-10 på DGU’s Seniorrangliste og spillede sig 
til en flot 5. plads ved DM i slagspil for seniorer og bedste veteraner. Med efterfølgende 
udtagelse til de nordiske mesterskaber. 
 
For herrerne blev året endnu bedre end den flotte 2002 sæson. Den samlede placering på 
Titleist ranglisten blev forbedret med ca. 30%.  
 
Og ikke nok med det. Både Lasse og Søren kvalificerede sig med en samlet 11. og 9. 
plads direkte til Ecco-touren.  
 



Søren er endvidere blevet udtaget til A-Landsholdet. 
  
Lasse har valgt at forsøge som playing pro og har klaret kvalifikationen til den svenske 
Telia-tour og spiller derfor også ”hinsidan” næste sæson.  
 
Sponsorudvalget 
Den meget glædelige opbakning fra ikke mindst vore holdsponsorer i forbindelse med 
afviklingen af Asserbo-ugen betød et markant løft for årets samlede sponsorindtægter. 
 
Sponsorudvalget har igennem året forsøgt at følge op på denne positive trend ved bl.a.  
at lade sig inspirere af en ekstern professionel konsulent.  Udvalget har endvidere 
kompletteret sig med repræsentanter fra de øvrige udvalg – alt sammen for at give vore 
nuværende og kommende sponsorer en optimal service og tilbyde nye og individuelt 
afstemte pakkeløsninger. 
 
Søren Møller har i gennem året været formand for sponsorudvalget men har, som tidligere 
nævnt, ikke ønsket genopstilling til generalforsamlingen, hvorfor Svend Aage Andersen 
indtræder som ny formand for sponsorudvalget.   
 
Vi vil gerne endnu engang udtrykke en stor tak til ALLE vore sponsorer for den store og 
stærkt stigende interesse i 2003.  
 


