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 ASSERBO GOLF CLUB 
 
 Referat fra bestyrelsesmøde 
 
Sted Mødelokale i Asserbo Golf Club 
 
Tid 12. oktober 2021 15:30 – 18:00 
 
Deltagere Peter Fredgaard (PF) Kim Nissen (KN) Hans-Otto Jørgensen (HOJ) 
  Axel Bistrup (AB) Ida Bratting Kongsted (IBK) 
 Vibeke Lund (VL) Clubmanager Annie Christensen (AC) 
 IBK og VL deltog online 
Afbud  
Referent VL 
 
 Dagsorden 

  
1. Godkendelse af seneste referat 
2. Økonomistatus 
3. Gennemgang af dagsorden til seminariet 
4. Orientering om det nye indspilsområde 
5. Klubber i klubber - retningslinjer 
6. Godkendelse af nye udvalgsformænd 
7. Dato for medlemsmøde 
8. Nyt fra Shop og Service 
9. Eventuelt 
10. Næste mødedatoer 
 

Siden sidste bestyrelsesmøde er Ib Lyng afgået ved døden. Ære være hans minde. 
 
 

1. Godkendelse af seneste referat 

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

2. Økonomistatus 

Det nye bogføringssystem er ikke helt på plads endnu, så overblikket mangler stadig. Bankkontoen viser 
dog at det går godt og likviditeten er god. 

Den foreløbige status på Kongegolf viser, at  der ikke er spillet helt så mange Kongegolf-runder i AGC 
som sidste år. Det kan skyldes eftervirkningerne af den nye hovedvandingsledning i foråret samt ekstra 
banelukninger og aktiviteter i forbindelse med jubilæet.  

 

Der er afleveret ca. 300 obligationer og indløst 50 stk. En opgørelse over det endelige antal udestående 
obligationer er klar til seminariet. 
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AGC ejer grundstykket 10 gu, som er på 258 m2. Det støder ikke op til AGC’s øvrige arealer. En nabo til 
10 gu ønsker at købe grunden, hvilket hat ført til, at de øvrige naboer også er blevet spurgt. Evt. salg kan 
kun forekomme med generalforsamlings samtykke. Bestyrelsen anbefaler at arealet sælges til 
vandværket for tkr. 75. 

3. Gennemgang af dagsorden til seminariet 

Dagsordenen er lagt i dropbox. Seminariet varer i 2021 en dag 

4. Orientering om det nye indspilsområde 

Planering af jorden er påbegyndt og stubbene fra de fældede træer er væk. 

Udbudsmaterialet er næsten klar. Der bliver behov for vandingsanlæg på indspilsbanen, da jorden også 
her er sandet. 

Arbejdet går efter planen. 

5. Klubber i klubber - retningslinjer 

Efter klubsamlingen har bestyrelsen modtaget to henvendelser fra herreklubbens medlemmer. 
Bestyrelsen ser med stor bekymring på den uenighed, der åbenlyst hersker i herreklubben. Med 
udgangspunkt i denne bekymring finder bestyrelsen i AGC det derfor vigtigt, at der udfærdiges et sæt 
retningslinjer gældende for alle klubber-i-klubben, til støtte for deres store arbejde. 

PF svarer de to henvendelser. 

Den nuværende ledelse i herreklubben udvides med Bo Søndergaard, Søren Meinertz og Carsten 
Moldow. 

 

Dameklubben har valgt en hel ny ledelse med Gerd Stafanger som formand. De øvrige medlemmer er 
Birgitte Holst, Anni Thomsen, Lis Tvede og Lisbet Færgemann. Rita Lyng er suppleant. 

 

I seniorklubben har Inge Roijer påtaget sig at være konstitueret formand efter Ib lyng. Ledelsens øvrige 
medlemmer er Lis Kofod og Hans Meyer. Der vil blive valgt formand inden kommende sæsonstart. 

 

6. Godkendelse af nye udvalgsformænd 

Bestyrelsen godkendte Jens Christian Fjeldborg som formand for  bygningsudvalget, Kasper Lakner som 
formand for juniorudvalget og Peter Jelstrup for turneringsudvalget. Desuden tiltræder Henry Friis i 
bygningsudvalget og Rita Lyng i turneringudvalget. 

7. Dato for medlemsmøde 

KN undersøger hvornår medio januar 2022, at rådhushallen kan reserveres til et medlemsmøde. 

Emner på mødet er ikke lagt fast, men det kunne være orientering om indspilsområdet, handleplaner for 
2022 og den nye situation for restauranten. 
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8. Nyt fra Shop og Service 

Vinterperioden begynder 1. november for shop, træning og sekretariat. Shop og sekretariat holder 
åbent 3 timer om formiddagen. Undervisning begrænses til to hverdag om ugen, samt en lørdag om 
måneden til juniortræning. Sidste vinter var der meget lille efterspørgsel på træning i løbet af vinteren. 

Greenkeeperne begynder ligeledes afspadsering og ferie fra november. En sommermedhjælper er 
stoppet for i år, og den anden stopper med udgangen af oktober.  

 

Jubilæumsgaven fra æresmedlemmerne, et – foreløbig – 5 meter højt egetræ, kommer d. 4. november. 
AC spørger vores lokale, pensionerede skovrider, Jørgen Buch-Jepsen, til råds vedrørende placeringen og 
vender tilbage med forslag til bestyrelsens godkendelse. 

 

9. Eventuelt 

Julefrokosten for medarbejder, restauratørparret og bestyrelse afholdes 10-12-2021. 

22-3-2022 er der medarbejder kick-off i klubhuset. 

10. Næste mødedatoer 

Bestyrelsesseminar lørdag 20. november 2021 kl 9:00 

       

  
Peter Fredgaard Kim Nissen 

 
Hans-Otto Jørgensen  

Formand 
 

Næstformand 
 

Hon. Kasserer 
 

       

 

 
 

Axel Bistrup 
 

Ida Bratting Kongsted        

 
Vibeke Lund 

   

 

 

 
Hon. 
Sekretær 

   

 

 

 


