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 ASSERBO GOLF CLUB 
 
 Referat fra bestyrelsesseminar 
 
Sted Mødelokale i Asserbo Golf Club 
 
Tid 20. november 2021 9:00 – 15:45 
 
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) 
 
Afbud  
 
Referent VL 
 
 Dagsorden 

  
1. Velkommen 
2. Valg af referent 
3. Økonomisk estimat for 2021 
4. Evaluering af klubbens handleplaner i 2021 
5. Evaluering af klubbens mål, værdier, vision og strategi 
6. Mål af handleplaner for indsatsområder 2022 
7. Eventuelt 
8. Næste mødedatoer 
 

 
 
 

1. Velkommen 

PF bød velkommen til seminariet. 

2. Valg af referent 

VL blev valgt til referent. 

3. Økonomisk estimat for 2021 

Der er estimeret et nettoresultat efter afskrivninger for 2021 på  ca. tkr.600. Dette giver et godt 
udgangspunkt for 2022. 

4. Evaluering af klubbens handleplaner i 2021 

Bestyrelsen evaluerede klubbens handleplaner. AC renskriver dem før de offentliggøres. 
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5. Evaluering af klubbens mål, værdier, vision og strategi 

Bestyrelsen besluttede at beholde de eksisterende mål, værdier, visioner og strategier, dog med 
tilføjelse af ordet bæredygtighed i missionen og visionen. 

På hjemmesiden skal visioner og teksten på velkomstsiden ændres. 

6. Mål af handleplaner for indsatsområder 2022 

Med udgangspunkt i resultaterne Golfspilleren i Centrum valgte at sætte fokus på enkelte områder for 
hhv. medlemmer og gæster. 
 

Medlemmer Gæster 
Ledelse og kommunikation Banen 
Banen Atmosfære og service 
Priser og produkter Mad og drikke 
Atmosfære Priser 
Træningsfaciliteter  

 
AC opdaterer handleplanerne. 
 
Der søges en ny restauratør til restauranten fra 1/10-2022 med udgangspunkt i den kontrakt, som AGC 
har med Tom. 
 
 
Frivillige 
Henry Friis og hans medhjælpere maler Vejleholmen færdig til foråret. 
Der skal fokus på baneservice i weekenden. 
 
Sponsorer: 
AC arbejder på sponsorkontrakterne i 2022. 
 
Turneringer: 
VL præsenterede udkastet til turneringsplanen i 2022. Bestyrelsen gik ind for, at pro-am turneringen 
gentages i 2022. PF undersøger, hvilken weekend, der er bedst egnet. 
7. Juli terrinen skal spilles på 18. huls banen, da der ikke skal bruges greenkeepetid til at vedligeholde og 
sætte den gamle bane. 
 
Junior 
Juniorudvalget ledes af Kasper Lakner  og Betina Vagner assisteret af Carina Vagner. Der arbejdes på 
forældredreven dage for de yngste juniorer. 
 
Eliten: 
Niels Jørgensen er formand for eliten. Julie Tvede forsætter i udvalget.  
 
Bestyrelsen bakker op om både juniorerne og eliten. 
 
Klubber i klubben: 
AB og KN har udarbejdet et sæt regler for klubber i klubben. Disse vil blive sendt i hørring i klubberne 
efterfulgt af et møde i AGC. AC og PF sender invitationen. 
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Genereller investeringer: 
Maskinparken fornyes med en tromle til greens, en semiroughklipper og en arbejdsbuggy. Alt er leaset. 
Der skal indkøbes nye skraldespande og boldvaskere til banen. 
I 2022 er der ikke planlagt andre investeringer end det nye indspilsområde. Området forventes klar til 
brug i september 2022. 
 
Investeringer: 
IBK har været i dialog med DGI om ansøgning på tkr.200 til indspilsområdet. Sagen er genåbnet efter at 
DGU har indset, at AGC ikke har modtaget den lille pulje i 2021. 
 
Budget: 
I første udkast til budget 2022 arbejdes der med et nettoresultat efter afskrivninger på tkr. 350. 
 

7. Eventuelt 

AC laver oplæg til et opdateret regelsæt om dresscode i AGC. 

8. Næste mødedatoer 

Medlemsmøde 15. januar 2022 

Bestyrelsesmøde 2. marts 2022 kl. 17:00 

Generalforsamling 27. marts 2022 

       

  
Peter Fredgaard Kim Nissen 

 
Hans-Otto Jørgensen  

Formand 
 

Næstformand 
 

Hon. Kasserer 
 

       

 
Vibeke Lund 

 
Axel Bistrup 

 
Ida Bratting Kongsted  

Hon. 
Sekretær 

     

 
 

   

 

 

 
 

   

 

 

 


