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   ASSERBO GOLF CLUB 
 
 Referat fra bestyrelsesmøde 
 
Sted Mødelokale i Asserbo Golf Club 
 
Tid 15. december 2020 16:00 – 17:30 
 
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) 
 KN og IBK deltog via Zoom 
Afbud  
 
Referent VL 
 
 Dagsorden 

  
1. Godkendelse af sidste referat 
2. Økonomistatus 
3. Gennemgang af AGC handleplaner og fokusområder 
4. Notat fra advokat vedr. obligationsordning 
5. Bygningsudvalg - status buggy og Teebox, Bødkergaard og Vejleholm 
6. Status vandingsanlæg 
7. Jubilæum, opdatering af program 
8. Eventuelt 
9. Næste mødedatoer 
 

1. Godkendelse af sidste referat 

Referatet fra bestyrelsesseminariet var godkendt via mail og blev underskrevet af de 
tilstedeværende. 

2. Økonomistatus 

Både økonomien og likviditet har det så fint, at bestyrelsen har besluttet at  

 Indkøbe nye borde til klubstuen. 
 Indkøbe ny boldvasker. 
 Indkøbe nyt spilletøj til eliten, da deres nuværende tøj har en del år på bagen. 
 Indkøbe rullegræs til levering i det nye år. 
 Oprette teesteder. 
 Overfører 100.000,- til Bødkerfonden. 
 
Kontingentforhøjelsen, som skulle have været indbetalt i juli, hvis budgettet for 2020 havde 
været vedtaget på daværende tidspunkt, opkræves sammen med kontingentindbetalingen i 
januar, da budgettet nu er vedtaget. 
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I den tilfredsstillende likviditet indgår en udskudt A-skattebetaling for 2020, der først skal 
betales over 3 rater i 2021 i.h.t. statens Corona-tilbud. 

AGC har modtaget 60.000,- fra forsikringsselskabet i forbindelse med brud på 
vandingsanlægget. Forsikringen opsiges indtil, der er installeret nye rør. 

Alle bilag lægges i dropbox. 

3. Gennemgang af AGC handleplaner og fokusområder 

Dokumentet fra bestyrelsesseminariet var opdateret og lagt til gennemsyn. Der var enkelte 
kommentarer. Det nu tilrettede dokument kan kommenteres på mail inden det offentliggøres. 

Der følges op på handleplanerne på alle bestyrelsesmøderne i 2021. 

4. Notat fra advokat vedr. obligationsordning 

Bestyrelsen ønsker afvikling af medlemsobligationerne, da de er tidkrævende at administrere. 

PF er i dialog med DGU’s advokat om, hvordan dette kan gøres på en lovlig måde, før det 
forelægges for medlemmerne. 

5. Bygningsudvalg - status buggy og Teebox, Bødkergaard og Vejleholm 

IL orienterede om planerne for vedligeholdelse af bygningerne. 

Bødkergaarden: 

 Vinduerne i restaurant og klubstue ud mod terrassen skal udskiftes, da de er utætte. 
 Væggene i drikkevarelageret skal males, så de kan vaskes. 
 Trappesten til restaurant skal repareres. 
 Stråtaget skal repareres bl.a. skråtrenden over indgangen til restauranten. 
 Mos skal rives ned fra stråtaget. 
 I herrernes omklædningsrum skal spånpladerne under tæppefliserne udskiftes. 

Buggyskur og Teebox: 

 Steve Nonbo udbygger el-installation, så det er klar udvidet buggyskur til Teebox 
 Kommunen har givet landzone tilladelse. Der skal dog gå 4 uger før en byggetilladelse kan 

gives, men byggetilladelse om både udvidelse af buggyskur og Teebox kan indsendes 
allerede nu. 

Vejleholmen: 

 Rasmus Wennecke Perk har renset muren for murbier 
 Sålbænke skal efterses 
 Peter Stig Poulsen står for at få malet. 

 

6.  Status vandingsanlæg 

Udbuddet til udskiftning af vandingsanlægges er sendt ud til 3 udbydere. Carsten Klog, der har 
mange års erfaring i udbudsmateriale, har været behjælpelig med at etablere udbuddet, således at 
vi har overholdt udbudsloven i forhold til det materiale vi har udsendt. Carsten er tillige med til at 
udvælge den entreprenør, der kommer med det bedste tilbud.  
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HOJ orienterede om forholdene omkring garantier, sikkerhedsstillelser samt kravene til materiale 
og de, der skal udføre arbejdet. 

Det er planen at nyt vandingsanlæg er klar 15. marts 2021. 

Der benyttes ikke vandværksvand til vanding af banen. AGC har i 2020 brugt godt halv så meget 
vand, som vi har tilladelse til at bruge. 

7.  Jubilæum, opdatering af program 

Den overordene plan er klar. Der skal nu sættes deadlines og ansvarlige på de enkelte punkter. 

Når den detaljerede plan er klar primo 2021, skal der læges et budget. 

8. Eventuelt 

Det indkøbte rullegræs skal bruges til reparation ved hul 11, nedlægning af bunker ved hul 8, 
afkortning af greenbunker på hul 18 samt opfyldning af targetområder på rangen 
 
Elementbeskrivelsen er opdateret. Evt. kommentarer sendes pr. mail 
 

Søllerød golf klub har henvendt sig med henblik på af etablere en venskabsaftale. De øvrige 
Kongegolfklubber har allerede en sådan aftale. 

AGC har modtaget 38.000,- fra Friluftsrådet til etablering af skovhave. Denne tænkes anlagt bag 
ved 4. green, hvor æbletræerne står. Der skal være hegn omkring, som forhindre rådyrenes 
adgang. I hegnet sættes låger med hældning. 

I samarbejde med Vinderød Skole har Asserbo Golf Club reserveret nogle af de store 
roughområder til Bio-blitz-projekter, hvor elever fra de største klasse tæller planter og insekter. 
AGC har modetaget kr. 10.000,- til projektet fra Golfsportens miljøpulje. 

Bestyrelse har modtaget et forslag fra de grå morgenmænd til opdatering af indgangspartiet til 
AGC. Bestyrelse vil tage dette med i betragtning, når emnet tages op efter etablering af Teebox. 
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9. Næste mødedatoer 

Tirsdag 2. marts 2021 kl 18:00 i AGC. 

Søndag 28. marts 2021 kl 10:00 i rådhussalen. 

       

  
Peter Fredgaard Ib Lyng 

 
Hans-Otto Jørgensen  

Formand 
 

Næstformand 
 

Hon. Kasserer 
 

       

 
Kim Nissen 

 
Axel Bistrup 

 
Ida Bratting Kongsted        

 
Vibeke Lund 

   

 

 

 
Hon. 
Sekretær 

   

 

 

 


