
 

 15.7.2021 Side 1 / 3 
 

 ASSERBO GOLF CLUB 
 
 Referat fra bestyrelsesmøde 
 
Sted Mødelokale i Asserbo Golf Club 
 
Tid 28. juni 2021 17:00 – 19:30 
 
Deltagere Peter Fredgaard (PF) Kim Nissen (KN) Hans-Otto Jørgensen (HOJ) 
  Axel Bistrup (AB)  
 Vibeke Lund (VL) Clubmanager Annie Christensen (AC) 
 PF og VL deltog digitalt 
 
Afbud Ib Lyng (IL) Ida Bratting Kongsted (IBK) 
 
Referent VL 
 
 Dagsorden 

  
1. Godkendelse af seneste referat 
2. Økonomistatus 
3. Nyt fra klubber i klubben 
4. Honorering af frivilligt arbejde 
5. Retningslinjer for frigivelse af tider 
6. Arbejdsbeskrivelse for frivilligt arbejde 
7. Gennemgang af bygningsmassen 
8. Status jubilæums 
9. Eventuelt 
10. Næste mødedatoer 
 

1. Godkendelse af seneste referat 

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

2. Økonomistatus 

Regnskabet for maj ser ganske fornuftig ud. Greenfeeindtægterne er stadig forud for budgettet, mens 
sponsorindtægterne holder budgettet. Shoppen lever ikke helt op til budgettal. Dette skyldes 
manglende varer. Varesortimentet søges suppleret hurtigst muligt, således at omsætningen kan øges og 
budgettet overholdes. 

På udgiftssiden har Ikke alle udvalg  brugt så meget. som der er budgetteret med. 

Likviditeten er god og økonomien er sund. 

 

Indtil Agrometer har leveret en gennemgang af banen samt kort over, hvor hovedvandingsledningerne 
er gravet ned, tilbageholdes 50 tkr. Derudover henstår der fortsat en betaling til Agrometer. Beløbet, ca. 
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kr. 100.000,- udgør Agrometers garantistillelse overfor AGC vedrørende arbejdets udførelse. Beløbet 
forfalder 20. december 2021. 

3. Nyt fra klubber i klubben 

Bestyrelsen opfordrer herreklubben til at forny sig, så diverse subklubber kan nedlægges. Dette kan 
f.eks. ske ved et generationsskifte på deres næste generalforsamling til efteråret. Bestyrelsen opfodre 
alle interesserede til at stille op. 

Dameklubbens bestyrelse har besluttet at gå af ved deres næste generalforsamling. Bestyrelsen opfodre 
alle interesserede til at stille op. 

Seniorklubben kører videre, som den plejer. Der har ikke været klager over langsomt spil, siden der i 
golfbox er indsat et bemærkning om, at der kan forekomme ventetid på banen om tirsdagen. 

4. Honorering af frivilligt arbejde 

Bestyrelsen gennemgik AB’s oplæg til påskønnelse af frivilligt arbejde i klubben. Påskønnelses størrelse 
skal stå i forhold til den tid, der er brugt på arbejdet. AB kontakter IL ang. leder / assistentbidraget. 

5. Retningslinjer for frigivelse af tider 

AB har udarbejdet et dokument, der beskriver retningslinjerne omkring reservation af blokke af tider til 
turneringer. Der skal være udpeget en ansvarlig for frigivelse af ubrugte tider senest 24 timer før første 
start. AC kan kontakte den ansvarlige ved gentagne forsømmelse af at frigive tiderne. 

6. Arbejdsbeskrivelse for frivilligt arbejde 

AB har samlet beskrivelser om frivilligt arbejde fra forskellige kilder i et dokument. Dette vil, når det er 
fuldt udbygget, give et godt overblik over, hvad arbejdet indebærer. 

7. Gennemgang af bygningsmassen 

Der skal fuges omkring vinduerne til september. Det kan Rasmus Perk gøre, hvis der kan skaffes anden 
hjælp i shoppen, mens det står på. 

Udskiftning af stråtag over bagrum og kloakarbejde ved køkkenet er planlag i 2022. 

8. Status jubilæums 

PF gennemgik forløbet af jubilæumsugen startende søndag 4. juli med udtrækning af hold til pro-am 
turneringen om lørdagen til den afsluttende turneringe mellem de professionelle og eliten søndag den 
11. Højdepunktet er dog receptionen den 7. juli med besøg af bogmesteren i Halsnæs og formanden for 
DGU. 

9. Eventuelt 

Bestyrelsen diskuterede opslagene på Facebook om banens tilstand. For at bevare den gode tone slettes 
opslag, der angriber en medarbejder personligt. Det er tilladt at kommentere eller stille spørgsmål til 
banens tilstand, men det er ikke tilladt at kritisere en eller flere medarbejder. 

Bestyrelsen diskuterede banens tilstand og AC kunne oplyse, at nogle sprinklere skal udskiftes mens 
andre skal Agrometer justere over sæsonen som led i leveringen. 
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Der er ansat en ny medarbejder til sekretariatet på deltid. Maiken starter 9. august. 

10. Næste mødedatoer 

Der er ikke fastlagt en dato for mødet august. 

       

  
Peter Fredgaard Ib Lyng 

 
Hans-Otto Jørgensen  

Formand 
 

Næstformand 
 

Hon. Kasserer 
 

       

 
Kim Nissen 

 
Axel Bistrup 

 
Ida Bratting Kongsted        

 
Vibeke Lund 
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Sekretær 

   

 

 

 


