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Referent: Hon. sekretær Vibeke Lund 
 
Peter Fredgaard, formand for Asserbo Golf Club, bød forsamlingen velkommen. På grund af gældende 
retningslinjer i forbindelse med Corona blev både dirigenten, formanden og kassereren siddende og var 
udstyret med hver sin mikrofon. Hvis et medlem ønskede ordet, foregik det fra talerstolen. 
 
Generalforsamlingen plejer at mindes medlemmer der er gået bort, med 1 minuts stilhed. I år var ingen 
gået bort siden seneste generalforsamling 
 
Herefter gik formanden over til dagsordenen. 
 
Punkt 1: Valg af dirigent 

Svend Frandsen var foreslået som dirigent af bestyrelsen og blev valgt uden modkandidat. 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet og beslutningsdygtig. Der var 
fremmødt 35 medlemmer og 9 gyldige fuldmagter, det vil sige i alt 44 stemmeberettigede. 
 

Punkt 2: Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 
Formanden aflagde en mundtlig beretning med henvisning til den offentliggjorte årsberetning for 
2020. 
 
Formanden startede med at præsentere bestyrelses medlemmer og de enkeltes ansvarsområder. 
Der er en godt samarbejde i bestyrelsen med respekt for de enkeltes ansvarsområder. De 10 
afholdte bestyrelsesmøder i 2020 har været afholdt både i Bødkergaarden og digitalt. 
Bestyrelsesmedlemmerne får ikke honorar, men der er mad til møderne, hvis de afholdes i 
Bødkergaarden, og en logotrøje hvert /hvert andet år. 
 
Klublivet var i begyndelsen af året præget af Coronarestriktionerne, men i slutningen af året var det 
stort set igen på normalt niveau. 
 
2020 blev økonomisk et godt år, hvilket skyldes, at der i foråret blev vedtaget besparelser i skyggen 
af Corona, og at indtægterne rettede sig i løbet af året. 
 
Medlemstilgangen i 2020 var ikke så god, som i andre klubber. Det kan evt. skyldes 
obligationsordningen.  
 
Det nye vandingsanlæg er nu etableret og retablering af banen er i fuld gang og forventes færdig i 
løbet af sommeren. 
 
Fondsansøgningerne har samlet for 2019 og 2020 givet kr. 282.500, der er brugt på de dedikerede 
områder så som gårdspladsen og begynderudstyr. 
 
Formanden fremhævede to sportsresultater i 2020. Dameholdet er rykke op i elitedivision og 
herrerne bevarede pladsen i første division. Desuden er fire AGC spillere udtaget til 
landsholdsgruppen i 2021.  
 
Formanden sluttede af med takke alle de frivillige, sponsorerne og medarbejderne. 
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Spørgsmål / kommentarer fra salen. 
 
Pernille Fredgaard supplerede de sportslige resultater med at juniordrengene blev Danmarksmestre 
i 2021. 
 
Bjarne Pedersen takkede for, at beretningen udsendes elektronisk, så  han kunne studere den i ro 
og mag, men han savnede byggeregnskabet for udskiftningen af hovedvandingsledningen.  
Peter Fredgaard svarede, at udskiftningen hører til i regnskabet for 2021. 
 
Beretningen blev herefter taget til efterretning. 
 

 
Punkt 3: Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse 

Klubbens Hon. kasserer Hans-Otto Jørgensen fremlagde det reviderede regnskab med henvisning til 
det offentliggjorte materiale. 
 
Der var ingen spørgsmål fra salen. 
 
Årsrapporten blev herefter godkendt. 

 
Punkt 4: Fremlæggelse af budget til godkendelse 

Klubbens Hon. kasserer Hans-Otto Jørgensen gennemgik budgettet med henvisning til det 
offentliggjorte materiale. 
 
Spørgsmål fra salen. 
Bjarne Pedersen efterlyste en garanti for, at de penge, der i budgettet var afsat til banen også blev 
brugt på banen, samt at evt. besparelser skulle foregå ved nedskæringer og ikke tages af banens 
budget. 
 
Peter Fredgaard svarede, at banen som udgangspunkt har første prioritet, men der kan opstå 
situationer, der kræver afvigelser fra dette. Der er i budgettet medtaget en øget bemanding til 
banen. Desuden er der planlagt et opgradering af indspilsområdet til højre for 18. green med 3 nye 
greens. Budgettet hertil er på kr. 400.000. Dette vil dog kun bliver igangsat, hvis budgettet 
overholdes i 2021. Ida Bratting Konsted har sendt fondsansøgning til det nye indspilsområde. 
Opgraderingen er dog ikke afhængig af dette. 
 
Budgettet blev godkendt. 
 

 
Punkt 5: Fastlæggelse af kursen på medlemsobligationer 

Dette blev behandlet under punkt 6. 
 
Punkt 6: Forslag fra bestyrelsen 

 
Bestyrelsen havde et forslag til ændringer i vedtægterne med hensyn til obligationerne og virtuel 
deltagelse i generalforsamlingen.  
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Ordningen omkring obligationer foreslås ændret således, at nye medlemmer i AGC ikke længere 
skal erhverve en obligation ved indmeldelse og, at man som nuværende obligationsindehaver vil få 
afregnet sin obligation ved udmeldelse af klubben til kurs 10. 
 
Dette forslag er godkendt juridisk af DGU juridisk afdeling. 
 
Hvis kursen er 25 vil AGC skulle udrede ca. 1.3 mio., hvilket på nuværende tidspunkt ikke skønnes at 
der er økonomi til, mens der er plads til kurs 10 med beløb på kr. 535.000. 
 
Det er altid muligt, at skænke en obligation til klubben. Hvis det sker inden 7. juli vil man deltage i 
en lodtrækning om ca. 10 præmier. 
 
Spørgsmål / kommentarer fra salen. 
 
Steen Hviid Mortensen tilsluttede sig den nye obligationsordning. Han er nyt medlem, som 
sammenlignede medlemskab i flere klubber. AGC var den eneste med obligationer. 
 
Jørgen Andersson forhørte sig om, man stadig skal lægge et indskud ved indmeldelse. 
Peter Fredgaard svarede, at der er et indskud på kr. 2.000. Der kan skrues på beløbet, hvis vi igen 
får ventelister. 
 
 
Herefter orienterede Peter Fredgaard om muligheden for deltagelse i generalforsamlingen digitalt.  
 
Spørgsmål / kommentarer fra salen. 
Bjarne Pedersen foreslog ordningen udvidet til at gælde alle større beslutninger. 
Peter Fredgaard svarede, at større beslutninger altid bliver forelagt generalforsamlingen. 
 
Vedtægtsændringerne blev herefter godkendt og dermed også kurs 10 på obligationerne. 
 
Da generalforsamlingen ikke udgjorde 2/3 af klubbens stemmeberettigede skal vedtagsændringen 
til afstemning på den ekstraordinære generalforsamling den 30. maj 2021 kl 10 i Rådhushallen. 

 
Punkt 7: Forslag fra medlemmerne 

Der var ingen forslag fra medlemmerne 
 
Punkt 8: Valg af formand 

Peter Fredgaard var på valg som formand. Han var villig til genvalg og  blev genvalgt for 3 år. 
 
Punkt 9: Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 

Axel Bistrup og Vibeke Lund var på valg til bestyrelsen. Begge var villige til genvalg. 
Der var ingen modkandidater fra medlemmerne. 
Begge blev genvalgt for 3 år. 
Kim Nissen og Ida Bratting Kongsted er på valg i 2022. 
Hans-Otto Jørgensen og Ib Lyng er på valg i 2023. 
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Punkt 10: Valg af revisor og revisorsuppleant 
Som revisor genvalgtes JBL Revision ApS fra Secher & Partnere 
Som revisorsuppleant genvalgtes Jørn Jacobsen 

 
Punkt 11: Eventuelt 

Jørgen Andersson undrede sig over, at der blev brugt tid på at klargøre banen til den gamle 9 hullers 
bane, når både greens og fairways flere steder er dårlige, ligesom bunkeren ved 8. green ligner en 
byggeplads. 
 
Bjarne Pedersen mente at DGU ikke skulle udstikke retningslinjer ang. Corona. Han opfordrede ACG 
tog det op på næste repræsentantskabsmøde. 
 
Herbert Muhr gjorde opmærksom på, at de midlertidige udslagsmåtter på banen og måtterne på 
drivingrangen ikke er egnet til venstrehåndede. 
Peter Fredgaard tog det til efterretning. 
 
Peter Fredgaard orienterede om aktiviteterne omkring AGC’s 75 års jubilæum. 

 Jubilæumsfesten er udsat til oktober, hvor de fleste coronarestriktioner forhåbentlig er 
ophævet. 

 Ved receptionen den 7. juli deltager både borgmesteren i Halsnæs og formanden for DGU. 
 7. juli turneringen afholdes på den gamle 9 hullers bane. 
 Banen sættes til gammel bane til private runder den 4., 6., 7. og 31 juli. 
 Den 10. juli spilles en pro-am med 24 hold. 48 AGC spillere kan kvalificere sig til turneringen 

ved at være blandt de 2 x 24 bedste spilere i kvalifikationsturneringen den 12. juni. 
 Den 11. juli spiller pro’erne fra pro-am turneringen finale. 

 
Der er spillet Asserbo Hill i denne uge. Overskuddet går til juniorarbejdet. 
 
Bente Bjerre takkede bestyrelsen for arbejdet. 
 

Punkt 12: Udnævnelse af nyt æresmedlem 
 
Kurt Kristensen blev udnævnt til æresmedlem for sit formidable frivillige arbejde i klubben med 
brosten og kampesten. Kurt har desuden arbejdet i baneudvalget. Og endelig spreder  Kurt glæde 
ved altid at have et stort smil på læben. 
 
 

Dirigenten kunne herefter konstatere, at dagsordenen var udtømt og hævede generalforsamlingen med 
en tak til de fremmødte for god ro og orden. Generalforsamlingen tog 1 time og 10 min. 
 
Dato  
 
 
 
Dirigent Svend Frandsen 


