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 ASSERBO GOLF CLUB 
 
 Referat fra bestyrelsesmøde 
 
Sted Mødelokale i Asserbo Golf Club 
 
Tid 14. september 2021 18:00 – 20:15 
 
Deltagere Peter Fredgaard (PF)  Hans-Otto Jørgensen (HOJ) 
  Axel Bistrup (AB) Ida Bratting Kongsted (IBK) 
 Vibeke Lund (VL) Clubmanager Annie Christensen (AC) 
 
Afbud Kim Nissen (KN) Ib Lyng (IL) 
 
Referent VL 
 
 Dagsorden 

  
1. Godkendelse af seneste referat 
2. Økonomistatus 
3. Banestatus 
4. Nyt fra udvalg 
5. Puljeansøgninger 
6. Nyt fra Shop og Service 
7. Eventuelt 
8. Næste mødedatoer 
 

1. Godkendelse af seneste referat 

Seneste referat er godkendt via mail og lagt på nettet. 

2. Økonomistatus 

Talsupport, der har overtaget bogføringen etc. efter Charlotte Christensen, er engageret til at starte 1/9. 
De har dog i overgangsperioden på 2 måneder været behjælpelig med at foretage de fleste bogføringer, 
bl.a. de momsbelagte bilag og indlægge fakturaer i netbank til godkendelse og betaling.  Der er overblik 
over de manglende posteringer. 

Det går stadig godt med økonomien. Der ses p.t et overskud på ca. tkr. 600 i forhold til budgettet. Der 
skyldes bl.a. en bedre medlemstilgang end forventet, greenfee-indtægter og en god styring af 
omkostningerne. Likviditeten er god. 

Der er doneret 275 obligationer og ca. 50 er udbetalt. Restbeholdningen gøres op efter 30/9, som er 
fristen for udmelding. 

De 200 tkr. fra kommunes fond til indspilsområdet udbetales til december. 

Restbeløbet for vandingsanlægget betales 17/12 efter 1. års gennemgangen. 

Momskompensationen til almennyttige foreninger herunder AGC, udbetales i november. Beløbets 
størrelse forventes kendt i slutningen af september 2021. 
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Arrangementerne vedr. klubbens 75-års jubilæum har beløbet sig til ca. 100 tkr, hvoraf der var udsparet 
ca. tkr. 57 på Jubilæumsfonden. 

3. Banestatus 

AC og Steen Michael har holdt trivselssamtaler og medarbejdermøder med greenkeeperne med henblik 
på at sikre bedst mulig trivsel fremadrettet. 

De fleste af de områder, der blev gravet op i foråret er nu vokset pænt til – der topdresses og eftersås 
løbende, når renderne ”sætter sig”, så der vil blive ved med at være pletter med jord en del steder 
resten af sæsonen. 

Vandingen på forgreens begynder nu for alvor at være synlig, med masser af græs og vækst på de nye 
områder under vand. Der er problemer med vanding på 7 greens, fordi der her er ældre sprinklere, som 
ikke har kapacitet til at udnytte den nye hovedvandingsledning. Udskiftning af de gamle sprinklere ligger 
indenfor det oprindelige budgettere beløb, og vil blive udført, når vandet er tappet af anlægget i 
november. 

Greenkeeperne glæder sig over, at der ikke haft nogen vandbrud i år. 

 

Ændringen af indspilsområdet er påbegyndt med fældning af en del træer. Det udføres af professionelle 
træfolk. Carsten Klog rådgiver om formalia mht. tilbuddene til omlægningen af indspilsområdet. Der skal 
indhentes 3 tilbud. 

Det vil blive et nyt putteområde samt et indspilsareal. Carina Vagner (som træner), Bo Reinholm Jensen 
(som elitespiller) og HOJ (som klubspiller) har givet deres input til kravene til området. 

Bestyrelsen tilsluttede sig, at også asketræet ved 18. green nærmest indspilsområdet fældes. Det er ikke 
længere pænt og trykker den flotte bøg, der står ved siden af. Fældningen sker, når tiden tillader det. 

 

Som næsten alle andre danske golfklubber, har Asserbo også tilfælde af Dollarspot på greens, teesteder 
og forgreens. Dollarspot er en svamp, der ses som runde, visnede pletter. Der er ikke en rød tråd i 
hvorfor eller hvor Dollarspot opstår og trives, men den spredes via maskiner og golfspillere, fra maj til 
oktober afhængig af vejret. Svampen kan til dels holdes ned ved tromling og gødning med 
svovlholdigt gødning. AC sætter en artikel om Dollarspot på hjemmesiden. 

 

Der lægges rullegræs ud på banen, hvor der er størst behov for det. 

 

Fuglene kan for let komme til skraldet i de nuværende skraldespande på banen. Der skal findes en 
løsning enten ved at forandre de nuværende eller ved at anskaffe nye. 

 

4. Nyt fra udvalg 

Aktivitetsudvalget (KN) 
Jubilæumsfesten aflyses, da det ikke er muligt at finde lokaler til en fornuftig pris. Rådhussalen er 
optaget af coronaaktiviteter, 
 
Juniorudvalget 
Udvalget søger ny formand, da Pernille Fredgaard trækker sig. 
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Klubber i klubben (AB) 
Dameklubben holder generalforsamling 1. oktober 2021, med henblik på godkendelse af vedtægter og 
valg af bestyrelse. 
 
Sportsudvalget 
Der arbejdes på, at finde en frivillig sportssansvarlig, der kan have det overordene overblik over 
sportsaktiviteterne i AGC. 
 
Turneringudvalg 
Bestyrelsen opfordrer turneringsudvalget overveje, om f.eks. 7. juli kan afvikles på den gamle 9 hullers 
bane. 
 

5. Puljeansøgninger 

Der er svar på vej for to udestående puljeansøgninger. 

6. Nyt fra Shop og Service 

Efterårsudsalget er begyndt i shoppen. Indkøb af varer til næste år er startet. Der indkøbes ca 50% flere 
varer (især tøj) til næste sæson. 

 

Carina og Andreas arbejder videre med holdtræning. Der er begyndt at være bedre plads i deres 
kalendere og de har ikke helt så travlt med individuelle lektioner længere, så de har så småt taget fat på 
planlægningen af næste sæson. 

Andreas skal tilbage på skole i november. Han er færdiguddannet til marts 2023. AGC har allerede en ny 
potentiel proelev til start i 2023. 

 

Maiken Bo Madsen er startet som sekretær. Arbejdet med at sætte hende ind i de forskellige opgaver er 
godt i gang. Det går fint og AC holder midtvejssamtale i løbet af ugen. 

 

Fra 2022 sammenlægges 2-bolde til 4-bolde i skolesommerferieperioden fra 9-13 fredag, lørdag og 
søndag. 

 

Medarbejderne og bestyrelsen holder julefrokost fredag 3. december 2021. 

 

Opsætning af TeeBoxen er forsinket som følge af Corona. Den sættes op i august 2022. 

 

Der arbejdes på en nudgingliste, der skal hjælpe eller regulere færdsel og adfærd i og omkring 
klubhuset. 

 

Greenfee indenfor venskabsklubberne skal være mere rimmelige, ellers bør samearbejdet ophøre. 
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7. Eventuelt 

Søboldene er solgt til et jysk firma, som selv fisker dem op og kører dem væk. 

8. Næste mødedatoer 

De grønne mod de blå samt et kort bestyrelsesmøde tirsdag 12. oktober kl hhv. 14:00 og 15:30 

Bestyrelsesseminar lørdag 20. november 9:00 

 

       

  
Peter Fredgaard Kim Nissen 

 
Hans-Otto Jørgensen  

Formand 
 

Næstformand 
 

Hon. Kasserer 
 

       

 
 

 
Axel Bistrup 

 
Ida Bratting Kongsted        

 
Vibeke Lund 
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