ASSERBO GOLF CLUB
Referat fra bestyrelsesseminar
Sted

Restauranten i Asserbo Golf Club

Tid

21. november 2020 9:00 – 16:30
22. november 2020 9:00 – 13:15

Deltagere

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

Ib Lyng (IL)
Hans-Otto Jørgensen (HOJ)
Axel Bistrup (AB)
Ida Bratting Kongsted (IBK)
Clubmanager Annie Christensen (AC)

Afbud
Referent

VL

Bilag

Bilag 1: Visionspapiret
Bilag 2: Fokusområder 2021
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Velkommen
Valg af referent
Økonomisk estimat for 2020
Evaluering af klubbens handleplaner i 2020
Evaluering af klubbens mål, værdier, vision og strategi
Mål og handleplaner for indsatsområder i 2021
Budgetudkast
Eventuelt
Næste mødedatoer

1. Velkommen
PF bød velkommen og ridsede forløbet af seminariet op.
2. Valg af referent
VL blev valgt som referent.
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3. Økonomisk estimat for 2020
Økonomien er rigtig sund med udsigt et rigtig fint overskud, der i det væsentligste skyldes
bestyrelsens rettidige opbremsning ved starten af Covid-19, og højere greenfeeindtægter end
budgetteret.
4. Evaluering af klubbens handleplaner i 2020
Bestyrelsen gennemgik handleplanerne for 2020 og noterede sig, at flere aktiviteter ikke var
gennemført pga. coronarestriktionerne.

5. Evaluering af klubbens mål, værdier, vision og strategi
Bestyrelen gennemgik visionspapiret fra 2020.
Mission, vision og værdier forblev uændret. Der blev indført en ekstra strategiforudsætning, der
skal sætte fokus på banens tilstand.
Målene blev sammenholdt med besvarelserne i Golfspilleren i Centrum.
Det blev drøftet, om og hvad AGC kan gøre for at fastholde tvivlende medlemmer. Det kunne være
flere buggies, mere fællestræning, nye medlemskategorier.
Der er mindre tilfredshed med banens tilstand i år end sidste år. Derfor er der lavet en
baneelementbeskrivelse, der beskriver elementet (green, fairway etc.), vedligeholdelsen, målet
efter vedligeholdelsen og evt. fremtidige ændringer. Bestyrelsen vil tilpasse budgetforslaget,
således at målene i baneelementplanen kan opfyldes. Hertil kommer at det nye vandingsanlæg
forventes at bidrage væsentligt til banens fremtidige kvalitet.
Omkring klubhuset skal skiltningen gøres tydeligere og i klubhuset kunne herrernes omklædning
trænge til en renovering og hyppigere rengøring.
AC henter inspiration fra de øvrige Kongegolfklubber for at forbedre AGC’s klubber i klubben.
AC undersøger muligheden for aftentræning i vintermånederne.
AB laver oplæg til de enkelte projektledere om, hvordan frivilligt arbejde kan belønnes.
Bestyrelsen gennemgik turneringsudvalgets plan for 2021, og godkendte den med enkelte
justeringer. Der er enighed om at udfærdige en samlet aktivitetsplan for 2021, hvor både indgår
turneringsudvalgets plan for 2021 og andre få turneringer uden for turneringsudvalget, samt
andre større forventede aktiviteter, f.eks. jubilæumsaktiviteter
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IBK og AC undersøger mulighederne for anvendelse af verdensmålene i AGC.
Arne K. Larsen står i spidsen for planlægning af AGC’s 75 års jubilæum i 2021. Han har udarbejdet
et oplæg til en plan for jubilæumsåret med bl.a. reception, spil på gammel ni-huls bane,
jubilæumsfest. Der arbejdes videre med planen. Jubilæumsudvalget opfordres til at overveje en
plan B for nogle af aktiviteterne, såfremt COVID-19 situationen ikke er forbedret.
Der foreligger planer med budget for vedligeholdelse af Bødkergaarden og Vejleholmen. Disse
udføres, når det kan lade sig gøre.
Leasingaftalen for semiroughklipperen udløber i år, AGC har besluttet at købe den for restbeløbet.
Det investeres i nye borde til klubstuen samt nye stole til erstatning for de, der er gået i stykker.
Der skal installeres en ny ovn i køkkenet. Der indgås en leasingaftale.
Bygningsudvalget overtager kontakten til kommunen ang. søgning om byggetilladelse til Teebox
og udvidelse af buggyskur.
Da generalforsamlingen nu har givet bestyrelsen tilladelse til at optage lån til nyt vandingsanlæg
kontaktes en professionel tilsynsførende til at styre indhentning og vurdering af tilbud.
Visionspapiret for 2021 er vedhæftet.

6. Mål og handleplaner for indsatsområder i 2021
Handleplaner for 2020 blev videreført med få ændringer til 2021.

7. Budgetudkast
HOJ præsenterede det foreløbige budget for 2021. Dette skal justeres med bl.a. udgifter til
jubilæumsåret og de aftalte investeringer i det omfang de ikke tages af dette års overskud.
8. Eventuelt
Arne K. Larsen har foreslået bestyrelsen, at AGC bliver en del af Golfhæftet med en greenfee
voucher. AGC har imidlertid en tilpas mængde greenfeespillere, og PF og AC vil derfor drøfte
forslaget med Kongegolfgruppen med henblik på en harmonisering.
Bestyrelsen drøftede et medlems fremsendte forslag til ændret indgangsparti – dette drøftes
nærmere ifb. med drøftelse af skiltning.
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IBK undersøger om der er fonde, der kan søges til tilskud til i forhold til større
vedligeholdelsesarbejder f.eks. vedligeholdelse af parkeringspladsen, udvidelse af buggyskur

9. Næste mødedatoer
Tirsdag 15. december 2020 kl 16:00 i AGC.
Tirsdag 2. marts 2021 kl 18:00 i AGC.
Søndag 28. marts 2021 kl 10:00 i rådhussalen.

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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