
 

Orienteringsmøde med klubber i klubben 

Onsdag d. 2. marts 2022 

 

Fremmødt: Inge Roijer og Hans Meyer (Seniorklubben) Birgitte Holst og Gerd Stafanger (Dameklubben) Knud 

Christensen, Peer Søndergaard, Bo Søndergaard, Carsten Moldow og Søren Meinertz (Herreklubben) samt Peter 

Fredgaard (formand) og Annie Christensen (clubmanager) 

Status og nyt: 

Seniorklubben: Har de seneste år oplevet stor fremgang i medlemstallet og der er mange aktiviteter med stor 

opbakning. 

Seniorklubben har 4 årlige samlinger med gunstart og ønsker dispensation til fuld gunstart med færre deltagere en 

foreskrevet i den nuværende procedure for starter. 

Dameklubben: Ny bestyrelse er ved at etablere sig. Dameklubbens bestyrelse ønsker en anden spilledag end fredag 

og her og nu et samarbejde med herreklubben på torsdag eftermiddage. 

Herreklubben: Efterlyser opbakning fra AGC til sociale arrangementer og gunstarter. 

 

Der blev debatteret eventuel flytning af spilledage. 

 

Herefter blev udkastet til retningslinjer gennemgået og godkendt. 

 

Efterfølgende drøftedes og aftaltes følgende punkter: 

Peter Fredgaard forklarer at AGC ønsker flere tiltag for erhvervsaktive i KIK-regi. Dette kunne imødekommes med 

eftermiddagstider og der udpeges en koordinator fra henholdsvis herre- og dameklubben, der i samarbejde med 

Annie og med hjælp fra turneringsudvalget, vil etablere spil for herre- og dameklubbens medlemmer torsdag 

eftermiddag mellem 15.30 og 16.30. 

Herreklubbens medlemmer har hidtil været fleksible med hensyn til spilletider og tilladt spil udenfor de reserverede 

tider, når blot der også var et medlem af herreklubben som markør. Dette kan tillades i meget begrænset omfang 

indtil videre. 

I praksis har alle klubber 4 gunstarter/samlinger i løbet af året, hvor det er ønskværdigt med så meget samling på 

starterne som muligt, så man også slutter tættere på samtidig og kan spise sammen i klubhuset. Der er ikke altid 

deltagere nok til en fuld gunstart (65) og seniorklubben spurgte til muligheden for at dispensere fra proceduren for 

starter i AGC.  

 

Herreklubben ønsker en drøftelse af de nuværende procedurer for starter i AGC og Peter Fredgaard indkalder til en 

gennemgang med repræsentanter fra klubber i klubben, clubmanager og turneringsudvalg. 

Seniorklubben har praktiseret en blokering af to ledige starttider efter deres starttider, for at undgå at blive ”løbet 

op” af utålmodige greenfeespillere. Fremadrettet lægges en advarsel i Golfbox, med information til dem, der booker 

tider efter seniorklubbens tider om, at der er mange spillere på banen og at der kan være ventetid. 

Det blev aftalt, at ledige tider til gunstartsarrangementerne frigives 72 timer før, ledige tider til de almindelige 

spilledage frigives 24 timer før. 

Fristen for aflevering af godkendte vedtægter for de tre klubber i klubben er d. 1. december – bestyrelsen ser meget 

gerne på eventuelle udkast forud for fristen. 

Herreklubben foreslår et tiltag via DGU, der giver foreninger adgang til en gratis og gebyrfri bankkonto. Det blev 

aftalt at rette henvendelse til AGC’s bank, Sparekassen Sjælland-Fyn, og forhøre sig om mulighederne for en billigere 

bankforbindelse til klubberne i klubben, eventuelt som et led i Sparekassens sponsorengagement. 


