
 

 25.5.2021 Side 1 / 4 
 

 ASSERBO GOLF CLUB 
 
 Referat fra bestyrelsesmøde 
 
Sted Mødelokale i Asserbo Golf Club 
 
Tid 20. maj 2021 18:00 – 21:30 
 
Deltagere Peter Fredgaard (PF) Ib Lyng (IL) Hans-Otto Jørgensen (HOJ) 
 Kim Nissen (KN) Axel Bistrup (AB)  
 Vibeke Lund (VL) Clubmanager Annie Christensen (AC) 
 
Afbud Ida Bratting Kongsted (IBK) 
 
Referent VL 
 
 Dagsorden 

  
1. Godkendelse af seneste referat 
2. Konstituering af bestyrelsen og kontakter til udvalg 
3. Økonomistatus 
4. Årlig gennemgang af aftaler i administrationen 
5. Status på medlemstilgang 
6. Konge Golf samarbejde - administrativt 
7. Banestatus 
8. Jubilæumsaktiviteter status 
9. Træningstimer udenfor alm arbejdstid 
10. Rehab golf 
11. Mødeplan 2021/22 jf. årshjul 
12. Eventuelt 
13. Næste mødedato 
 

 

1. Godkendelse af seneste referat 

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

2. Konstituering af bestyrelsen og kontakter til udvalg 

Bestyrelsen konstituerede sig som følger: 

Peter Fredgaard Formand (valgt af generalforsamlingen). 
 Bestyrelseskontakt til ordens- og regeludvalget. 
 Bestyrelseskontakt til handicapudvalget. 

Kim Nissen Næstformand. 
 Aktivitetsudvalg. 
 Kommunikationsudvalg. 
 HR opgaver. 
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Hans-Otto Jørgensen Kasserer.  
 Bestyrelseskontakt til sportsudvalget.  
 Bestyrelseskontakt til sponsorudvalget. 

Vibeke Lund Sekretær. 

Axel Bistrup Frivillige.  
 Bestyrelseskontakt til klubber i klubben. 
 Bestyrelseskontakt til banekontrol. 

Ib Lyng Formand for turneringsudvalget.. 
 Formand for bygningsudvalget. 

Ida Bratting Kongsted Fonde og netværk. 

 

Kontakt til Intro / begynderudvalget varetages af sekretariatet, der allerede samarbejder med Carina om 
det. 

3. Økonomistatus 

Økonomien fortsætter med at se fornuftig ud. Både kontingenter og greenfee er forud for budgettet. 

Der er afholdt afsluttende møde med Agrometer om vandingsanlægget, der resulterede i en 
kompensation på knap kr. 20.000 for forsinket færdiggørelse. Udskiftning af hovedvandingsledningen er 
gjort indenfor budgettet. 
Endnu en stor tak til Carsten Klog for assistancen under hele forløbet. 

4. Årlig gennemgang af aftaler i administrationen 

AC gennemgik de styrende dokumenter, som bestyrelsen har adgang til i dropbox. 

AB meddeler herreklubben, at der ikke kan forekomme gunstart om eftermiddagen, da det 
beslaglægger for mange tider forud for gunstarten. 

5. Status på medlemstilgang 

Der er medlemstilgang på 53 seniorer, 11 juniorer, 10 ungseniorer og 12 AGC 2 klub medlemmer. 

Til introforløbet har der være 24 i april, 9 i maj og indtil nu 11 i juni. 

I år er der 334 ACG medlemmer tilmeldt kongegolf mod 275 i 2020. 

6. Konge Golf samarbejde - administrativt 

PF og AC deltager i mødet den 25. maj med de tre andre kongegolf klubber om bl.a. en udvidelse af det 
administrative samarbejde. 

7. Banestatus 

Trods det usædvanligt kolde forår er klippesæsonen nu omsider startet og greenkeeperne er 
beskæftiget med det daglige vedligehold af banen. 

Bestyrelsen diskuterede hvordan udførelsen af elementbeskrivelsen ville komme til udtryk og efterlyser 
en beskrivelse af det ønskede visuelle udtryk. 
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AC opdaterer elementbeskrivelsen med visuelle udtryk til godkendelse på bestyrelsesseminaret i 
november.  

8. Jubilæumsaktiviteter status 

KN orienterede om aktivitetsudvalgets arbejde omkring jubilæumsreceptionen den 7. juli fra 16-19. Der 
er planlagt besøg fra Halsnæs bogmester, sponsorer, DGU og tidligere formænd. Tom står for 
serveringen og aktivitetsudvalget for underholdningen. 

Den planlagte jubilæumsfest er udsat til oktober. KN finder ny dato. 

9. Træningstimer udenfor alm arbejdstid 

Bestyrelsen drøftede hvor indsættelse af hjælpetrænere kunne frigøre trænerne til træningstimer til 
medlemmerne udenfor almindelig arbejdstid. 

10. Rehab golf 

AC har fået en henvendelse fra Jens Bouet, der er direktør for Dansk Handicap forbund. Han er i 
samarbejde med kommunernes landsforening i gang med et på landsplan formaliseret samarbejde 
mellem diagnoseforeninger, kommuner og golfklubber. Som rehabiliteringssport for folk med handicaps 
vil AGC kunne lægge faciliteter til i form af en fælles træningstime med efterfølgende spil på par-3 
banen en gang om ugen f.eks. mandag formiddag. Carina har kørt et lignende projekt i Frederikssund. 
Selv om det måske ikke direkte vil løbe rundt økonomisk, ønsker bestyrelsen, at AC forhandler videre 
med Jens Bouet. 

11. Mødeplan 2021/22 jf. årshjul 

PF sender forslag til datoer til møder og aktiviteter ifølge bestyrelsens årshjul for resten af året. 

12. Eventuelt 

Der er kommet positivt svar fra konsul Jorck’s fond, der donerer kr. 30.000 til AGC’s 75 år jubilæum. 
Pengene vil blive brugt på udgivelsen af jubilæumsbogen. 

 

Der er ansøgninger i gang til Halsnæs Store Idrætsanlægspulje og DIF foreningspulje om tilskud til 
fornyelsen af indspilsområdet. 

 

HOJ efterlyste bedre parkeringsdisciplin, så der kan blive plads til flere. Der kan udsendes et nyhedsbrev, 
hvor medlemmene opfordres til at parkere på skrå og store biler i venstre side. Dette kan som forsøg 
understøttes af snore til markering af parkeringsbåsene. 

 

IL orienterede om, at buggytilladelse til en enkelt turnering gives af IL, mens den generelle tilladelse 
stadig gives af AC. 

 

Klubberne i klubben har forespurgt om det nu er tilladt at afvikle turneringerne med gunstart. Det er det 
nu om morgenen under forudsætning af, at corona restriktionerne overholdes. 
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AB søger ny formand for klubbens venner, nu da Erik Havemann og det meste af hans team har trukket 
sig efter mange års godt arbejde. Tak til alle. 

 

Banekontrollen er kommet godt i gang med Poul Woodall som koordinator. 

 

Sekretariatet sammenlægger bolde med færre end fire spillere i sæsonen i de tidsrum bestyrelsen har 
udpeget – det er fredag, lørdag og søndag mellem 9 og 14. 

13. Næste mødedato 

Bestyrelsesmøde mandag 28. juni kl 18:00 i klubhuset 
 

       

  
Peter Fredgaard Kim Nissen 

 
Hans-Otto Jørgensen  

Formand 
 

Næstformand 
 

Hon. Kasserer 
 

       

 
Ib Lyng 

 
Axel Bistrup 

 
Ida Bratting Kongsted        

 
Vibeke Lund 

   

 

 

 
Hon. 
Sekretær 

   

 

 

 


