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 ASSERBO GOLF CLUB 
 
 Referat fra bestyrelsesmøde 
 
Sted Mødelokale i Asserbo Golf Club 
 
Tid 12. april 2021 18:00 – 21:45 
 
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) 
 PF, IBK og AB deltog online 
 
Afbud  
 
Referent VL 
 
 Dagsorden 

  
1. Godkendelse af seneste referat 
2. Økonomistatus 
3. Status på handleplaner 2021 
4. Årets gang i bestyrelsen 
5. Banekontrol 
6. Nyt fra udvalg 
7. Nyt fra Shop og Service 
8. Eventuelt 
9. Næste mødedatoer 
 

1. Godkendelse af seneste referat 

Seneste referat er godkendt via mail og vil blive underskrevet ved først kommende lejlighed. 

2. Økonomistatus 

Regnskabet er fint og forud for budgettet, hvilken skyldes medlemstilgangen, salget i proshoppen og 
greenfeeindtægterne, der inkluderer salg af kongegolfmedlemskaberne. 

Likviditeten er god. 

Der er kun optaget lån på 1.8 mio. kr. ud af tilsagnet på 2.0 mio. til udskiftningen af 
hovedvandingsledningen. Det fordeler sig på lån på 800.000, som afdrages over 10 år samt hævning af 
kassekreditloftet med 1 mio. 

3. Status på handleplaner 2021 

AC gennemgik handleplanerne. Enkelte er udsat til 2022 f.eks. nye teested markeringer og Companyday 
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4. Årets gang i bestyrelsen 

PF havde lavet et årshjul for bestyrelsen, der beskriver i hvilke måneder, der skal være møder, samt 
hvad hovedemnet er på de enkelte møder. Bestyrelsen havde ingen indvendinger. 

Bestyrelsen opfordrer udvalgene til at udarbejde årshjul for eget udvalg. Dette gør det nemmere for nye 
medlemmer af udvalgene til at få et overblik over arbejdsopgaverne og deadlines. 

5. Banekontrol 

AB fremlagde sit oplæg til, hvordan banekontrol kan afvikles i 2021. AB kontakter Poul Woodall med 
opgaven som daglig leder af banekontrollen. Poul har erfaring med banekontrol fra Hillerød. 

Igen i år vil der blive samlet til 4 bolde i tidsrummet 10-14 i sommerperioden. 

6. Nyt fra udvalg 

Aktivitetsudvalget (KN) 
Rita Simonsen er indtrådt i aktivitetsudvalget. Der planlægges i 2021 kun med arrangementer, som 
vedrører 75 års jubilæet. Afhængig af forsamlingsforbuddet grundet corona kan det blive nødvendigt at 
udskyde jubilæumsfesten til en gang i efteråret. Beslutningen skal tages snart af hensyn til 
planlægningen og bookningerne. 
 
Jubilæumsudvalg (PF) 
Flere pro’er og elitespillere er fundet til jubilæumsturneringen. 
Jubilæumsskriftet er ved at blive redigeret og samlet op. Den udgives elektronisk og som bog, hvis der 
kan findes penge til det. 
 
Juniorudvalg 
Juniorerne er netop startet træningen i 2021. 
 
Puljeansøgninger (IBK) 
IBK har i år indtil nu sendt to ansøgninger på tilsammen kr. 31.600. Der vil yderligere blive ansøgt om kr. 
30.000 fra konsul Jorck’s fond til udgifter i forbindelse med jubilæet. (Se billede af konsul Jorck over 
pejsen i klubstuen.) 
 
Sportsudvalget (PF) 
Divisionsturneringerne starter til maj. 
Der arrangeres træningslejr for eliten. 
 
Turneringsudvalget (IL) 
IL orienterede om, at alle turneringsbetingelserne er nu på nettet. Også i år er gunstart udskiftet med 
løbende start for turneringerne i forår og sommerperioden. 
IL spurgte om bestyrelsens holdning til buggytilladelse til en del af en turnering. Bestyrelses holdning er, 
at der kunne kan gives helt eller ingen tilladelse. 

7. Nyt fra Shop og Service 

Siden shoppen åbnede 1. april er der solgt godt af Titleistkøller samt udstyr på udsalg. Der er taget godt 
imod det nye (mode) tøj og særbestillinger på logotøj. 

Victor Normann Nielsen er startet i shoppen og klarer det godt. 
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Der er bestilt 30 begyndersæt til levering her til sæsonstart, men Wilson har kun kunnet levere 18 – 
resten får vi først til november. Markedet er tilsyneladende støvsuget for begyndersæt. 

 

Carina og Andreas har startet sommersæsonens træningen og er booket godt op. 

Der var tilmeldt 16 deltagere til det første introduktionsforløb, der blev afholdt udenfor i 8 graders 
varme. Der er allerede nu god tilslutning til maj-holdet. 

 

Den nye boldvaskeren kører. Der er sat en måler på for at holde øje med vandforbruget, som vil danne 
grundlag for evt. genbrug af vandet. I løbet af april forventes flisebelægningen på boldsamlerens 
vendeplads færdiggjort. 

Der er ankommet 13 nye rangemåtter, der snart bliver lagt på plads. Underlaget under måtterne er 
rettet op. 

Der er bestilt flere rangebolde, ankomstdatoen er usikker på grund af forskellige forsinkelser på 
leveringen. 

Der eksperimenteres videre med sigtepælene på rangen og vi forventer en (ny) løsning på plads 
indenfor en uges tid. Der opsættes en sigteskive i et af birketræerne på toppen af bakken på rangen til 
brug i forbindelse med træning og undervisning. 

 

Buggyskuret er færdigbygget. El-arbejdet og etablering af køreunderlag samt udligning af niveau til stien 
til 1. tee færdiggøres i de kommende uger.  

Buggyerne kommer 1. maj og installeres med en sender, der overvåger hvor meget, hvor ofte og 
hvornår buggyerne kører, så vi kan følge op på belægningen med valide data og med henblik på en 
effektiv pasning og servicering af buggyflåden. 

Udgravningen til Teeboxen er også færdig – Kurt Kristensen er i gang med at færdiggøre stensætningen, 
der kommer til at være bag den. 

 

Der er en tilgang på 46 aktive voksne i år. Der er også fortsat tilgang til AGC 2. klub, som nu er oppe på 
30 medlemmer og til ungseniorerne, der med en tilgang på 25 har fordoblet sig siden årets start til nu 50 
medlemmer. Der er nu tilmeldt 280 medlemmer til Kongegolfordningen mod 275 i alt sidste år.  

 

Alle greenkeepere og en del af sæsonarbejderne er nu tilbage på job. De to elever er dog på skole, men 
Henriette er tilbage midt i april og Alexander er tilbage og starter formelt sin praktik først på sommeren. 

Sæsonarbejderne er startet tidligt for at kunne tage fat på arbejdet med reetablering efter 
nedgravningen af hovedledningen i god tid før sæsonstart, men da hele arbejdet med hovedledningen 
er forsinket, er arbejdet med reetableringen også bagud og det faste mandskabs hovedfokus vil i den 
kommende tid blive på klipning og pasning af banen. 

Sommergreens åbnede d. 1. april, og der er netop lagt rullegræs på teestederne på 1. og 7. hul. 

 

Etablering af ny hovedvandingsledning er blevet meget forsinket, hvilket har betydet tab af 
greenfeeindtægter samt ekstraomkostninger i forbindelse med indkaldelse af ekstra mandskab til 
reetablering af græsset i klippesæsonen. 
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Carsten Klog har været en stor og helt uvurderlig hjælp i forbindelse med styring af projektet med den 
nye hovedvandingsledning. 

Hovedvandingsledningen er nu tilsluttet, og der er vand på anlægget. De sidste ventilbokse til vanding af 
teesteder, greens og udtag til fairwayvanding er tilsluttet og sat ned/dækket til. Oprydning og reetablere 
græsset, hvor der har været gravet, er godt i gang. 

Tilbage står opgaven med etablering af forgreensvanding. Denne sidste del forventes at vare 11 
arbejdsdage, hvilket svarer til knap 3 uger for Agrometer, da folkene kun arbejder mandag til torsdag. 
Etableringen af forgreensvanding roder ikke så meget som den nu overståede del af arbejdet, men det 
kan komme på tale at lukke enkelte huller, mens arbejdet står på. 

 

Spørgeskemaundersøgelsen til Golfspilleren i centrum til gæster startede 1. april. Årets første 
medlemsundersøgelse udsendes d. 11. maj. 

 

Det forventes fortsat, at restauranten kan åbne d. 21. april. Der vil blive taget hensyn til gældende 
retningslinjer vedrørende kvadratmeterkrav og bestemmelser omkring håndtering af coronapas. 

 

Der er ansøgt om momskompensation for 2020 og indsamlingen af de næste 101 donationer starter i 
maj. 

 

Samarbejdet med de andre Kongegolf klubber fortsætter, idet der til stadighed søges nye områder, hvor 
et samarbejde kan give besparelser. 

8. Eventuelt 

Bestyrelsen diskuterede et par observationer fra Åbningsturneringen. Specielt var det kendskab til et par 
af de mest basale regler, der manglede. Regel og ordensudvalget orienteres med henblik på evt. at 
holde en orienteringsaften / eftermiddag om reglerne. 

 

Der er stillet et spørgsmål om kriterierne for de forslåede kontingentforhøjelser. PF og HOJ vil besvare 
dette på generalforsamlingen. 
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9. Næste mødedatoer 

Bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, der er indkaldt til 16.maj. 
       

  
Peter Fredgaard Ib Lyng 

 
Hans-Otto Jørgensen  

Formand 
 

Næstformand 
 

Hon. Kasserer 
 

       

 
Kim Nissen 

 
Axel Bistrup 

 
Ida Bratting Kongsted        

 
Vibeke Lund 

   

 

 

 
Hon. 
Sekretær 

   

 

 

 


