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 ASSERBO GOLF CLUB 
 
 Referat fra bestyrelsesmøde 
 
Sted Mødelokale i Asserbo Golf Club 
 
Tid 2. marts 2022 18:00 – 21:30 
 
Deltagere Peter Fredgaard (PF) Kim Nissen (KN) Hans-Otto Jørgensen (HOJ) 
  Axel Bistrup (AB) - online Ida Bratting Kongsted (IBK) 
 Vibeke Lund (VL) Clubmanager Annie Christensen (AC) 
 
Afbud  
 
Referent VL 
 
 Dagsorden 

  
1. Godkendelse af seneste referat 
2. Gennemgang af regnskab 2021 
3. Gennemgang af budget 2022 
4. Gennemgang af materiale til og forløb af generalforsamlingen 
5. Det nye baneråd 
6. Klubber i klubben 
7. Nyt fra Shop og Service samt banen 
8. Fondansøgninger 
9. Henvendelse fra Jan Wennecke 
10. Eventuelt 
11. Næste mødedatoer 
 

 
 
 

1. Godkendelse af seneste referat 

Seneste referat er godkendt via mail. 

2. Gennemgang af regnskab 2021 

HOJ gennemgik regnskabet for 2021, der kommer ud med et overskud på ca. 850 tkr. 

Enkelte punkter blev uddybet af AC og HOJ. 

HOJ kontakter Jakob Løkke ang. posteringen af obligationsdonationer fra medlemmerne i regnskabet. 

Der arbejdes på, at omlægge kontoplanen, så den matcher kontoplanerne for de øvrige kongeklubber. 
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3. Gennemgang af budget 2022 

Der budgetteres i 2022 med et overskud på små 300 tkr. I budgettet er der indregnet 15% stigning i 
energipriserne. 

Under forudsætning af generalforsamlingens godkendelse salg af jord til vandværket til kr. 75.000, 
foreslås beløbet overføret til Bødkerfonden. 

Greenfeepriserne forhøjes lidt, så de er på niveau med de andre kongegolfklubber. 

 

4. Gennemgang af materiale til og forløb af generalforsamlingen 

Den foreløbige årsberetning blev gennemgået og tilrettet. 

Indkomne forslag til generalforsamlingen blev kort drøftet. 

5. Det nye baneråd 

Bestyrelsen godkendte oprettelsen af banerådet og dets medlemmer. Rådet opgaver består i at komme 
med input til drift og udvikling af banen. Rådets medlemmer har desuden en bred omgangskreds i 
klubben for at skabe kontakt til så mange medlemmer som mulig i håb om derigennem at sikre 
medlemmernes adgang til indflydelse på banens drift og udvikling på en ordentlig og ledelsesmæssigt 
bæredygtig måde. 

Rådet er bredt sammensat af repræsentanter fra alle handikapgrupper og alder samt personer med 
viden om vedligeholdelse af banen. 

Det første møde er afholdt. Det var godt og konstruktiv. Der er lavet et skema over diverse forslag, der 
til enhver tid viser status for hver enkelt idé. 

Banerådets arbejde kan følges på hjemmesiden. 

 

6. Klubber i klubben 

Der er blevet afholdt et møde med dameklubben, herreklubben og seniorklubben. 

Det var et godt og positiv møde, hvor hver klub gav status over forholdene. 

På forhånd var dokumentet med retningslinjerne for at drive en klub i klubben udleveret, og der var 
ingen indsigelser til det. 

Der oprettes turneringer på hver spilledag, til hvilken man tilmelder sig. Ubrugte tider frigives 24 timer 
før start. 

Der vil blive afsat 1 time torsdag eftermiddag til spil i dameklub og herreklub for erhvervsaktive, således 
at en start består enten af damer eller herrer. 

Hver klub skal udarbejde vedtægter for klubben. De skal være klar og godkendt af AGC inden 1. 
december 2022. 

 

PF indkalder et udvalg med repræsentanter fra hver klub til at opdatere regulativ for starter i AGC. 
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7. Nyt fra Shop og Service samt banen 

Carina og Andreas er tilbage med træning dog på lidt reduceret tid i marts. 

Shop og service er nu  åben mandag til fredag 9-15. 

Shoppens leverandører varsler prisstigninger og leveringsudfordringer for den kommende sæson. Gitte 
Binderup tiltræder med shopassistance fra sæson 2022, mens Victor vil have enkelte vagter i 
weekender. 

På banen var der visse udfordringer omkring opfyldning af vandingssøen ved greenkeepergården, da 
grundvandspumpe/boring syntes at have vanskeligt ved at følge med vandforbrug, og boringen så ud til 
at give mindre vand end tidligere. Vinterens undersøgelser viste at grundvandspumpen var skadet og at 
boringen var ”slammet til” med okker og sand. I januar blev boringen renset op og der er indkøbt en ny 
grundvandspumpe. Den nye pumpe er ydelsesmæssigt mindre end den gamle, da det med den nye 
hovedledning ikke længere er nødvendigt at kunne skabe tryk på anlægget med grundvandspumpen. 
Den mindre pumpe bruger blot 1/10 af den strøm den gamle grundvandspumpe brugte, men kan 
sagtens pumpe vand til vandingssøen. 

 

Arbejdet på indspilsområdet skrider planmæssigt frem. Der er prima sandjord på området, der fint har 
drænet området under de ret voldsomme mængder vand, der har været, mens arbejdet har stået på. 

Arbejdet med etablering af bedre vanding på udsatte greens er desværre udskudt til efter sæsonstart på 
grund af travlhed hos leverandøren. Reetableringen efter arbejdet forventes at blive beskedent, da den 
nye ringledning omkring de berørte greens fræses ned på samme måde som vores forgreensvanding 
blev sidste år (i modsætning til at grave en rende som ved hovedledningen). 

Opretningen af teesteder var planlagt til uge 7, hvor det regnede fra morgen til aften. Opgaven blev 
derfor udsat, men forventes fortsat udført i løbet af marts. Teestederne tages i brug, når de er vokset til. 

Sommerfuglebemandingen er på plads med én nyansættelse og en genganger fra de to seneste år. 
Sommerfuglene starter 1. marts. 

Der er medarbejder-kickoff (sammen med bestyrelsen) tirsdag d. 22. marts klokken 10-12 i 
restauranten. På mødet gennemgås årets overordnede planer, gen-præsenteres klubbens visionspapir 
og organisationen og der givesmedarbejderne mulighed for at møde de bestyrelsesmedlemmer, der kan 
deltage. 

Der etableres i samarbejde med idrætsforvaltningen og Hjerteforeningen en Hjertesti. Stien følger på 
golfbanens areal de allerede etablerede offentlige stier med en ”sløjfe” omkring Arrenakke bakke. AGC 
hjælper med at sætte skilte og stolper, men har derudover intet ekstra arbejde eller udgifter til 
Hjertestien. 

 

Der har været nogen rokader mellem aktive sponsorer og aktive seniorer – både den ene og den anden 
vej – men der har været en reel tilgang på i alt 9 aktive voksne. Det er dels helt nye medlemmer, en 
enkelt genaktiveret passiv og 3 AGC 2. klub medlemmer, der nu vælger fuldtidsmedlemskabet. 

Der er enkelte tilmeldte til forårets introforløb. 

 

I maj/juni planlægges et ”Sund med golf”-forløb i samarbejde med DGU, der tager kontakt til en del af 
områdets patientforeninger, ældresagen samt kommunens sundhedsforvaltning, for at tilbyde 
mennesker i udsatte grupper at prøve golf. AGC tilbyder 4 gange træning med fokus på at prøve golf 
(fremfor decideret træning) og faciliterer fælles spil på lille bane samt adgang til træningsfaciliteterne i 
den måned forløbet varer. Fokus vil være på at præsentere golf som en skånsom sport med vægt på det 
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sociale og naturligvis også at skabe gode kontakter til de lokale patientforeninger og øvrige lokale 
aktører. 

 

Der er nu 45 tilmeldte til Kongegolf. Det er lidt flere end sidste år ved denne tid. 

 

Vi har indgået en samarbejdsaftale med GLFR-appen om deres digitale baneguide samt deres 
klubmodul, der giver endnu en kommunikationskanal til vores medlemmer. Appen tilbyder også et 
greenkeepermodul til tekniske opmålinger og håndtering af data. 

 

8. Fondansøgninger 

Der vil i 2022 være fokus på at indhente fondsmidler til at dække ønsker om bl.a. 

 Telt i / overdækning af gården. 
 Renovering af parkeringspladsen. 
 Renovering af herreomklædningsrummene. 
 Isolering af gulvet i restauranten. 
 Varmepumpe i restauranten. 

 

9. Henvendelse fra Jan Wennecke 

Bestyrelsen takker for henvendelsen fra Jan Wennecke, som blev behandlet. Bestyrelsen fastholder sin 
beslutning om, at der ikke skal flere klubber i klubben. 

 

10. Eventuelt 

Der er indkommet et forslag fra Kim Jensen om salg af reklamer for sponsorer. Bestyrelsen ønsker at 
AGC selv fortsætter arbejdet gennem en tæt dialog med egne sponsorer via det etablerede 
sponsorudvalg 

 

Der er indkommet forslag om muligheden for at udnytte jagtretten til riffeljagt på banen. AGC ejer 
jagtretten på banen, men bestyrelsen anser det for farligt at udnytte den, da der er offentlig adgang til 
banen på alle tider af døgnet. 

 

Banen er ratet om. Der arbejdes på, om det vil give anledning til ændring af hullernes nøgler. 

 

Der skal ikke køres banekontrol, når der spilles turneringer. Det gælder både klubturneringer og når der 
spilles dame,- herre og seniordag. 

 

Der er indkommet forslag om at alle fuldtidsmedlemmer skulle kunne deltage i Klubmesterskaberne, 
men i tråd med DGU afholdes klubmesterskaberne kun for medlemmer med AGC som hjemmeklub. AC 
svarer medlem. 
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Turneringsudvalget ville gerne høre bestyrelsens menig om betingelserne for deltagelse i 
generationsturneringen. Spørgsmålet er, om der skal åbnes for deltagelse af medlemmer med relationer 
mellem samboende på lige fod med ægtefolk. Svaret er, at der er en vis åbenhed over at følge 
samfundsstrukturen, men udfordringen er imidlertid regelsættet i forhold til ’familierelationen’. 
Bestyrelsen ønsker et oplæg herfor, såfremt nuværende turneringsbetingelser skal ændres. 

 

11. Næste mødedatoer 

Søndag 27. marts 2022 kl. 9:00 før generalforsamlingen 

Søndag 27. marts 2022 kl. efter generalforsamlingen 

 

       

  
Peter Fredgaard Kim Nissen 

 
Hans-Otto Jørgensen  

Formand 
 

Næstformand 
 

Hon. Kasserer 
 

       

 

 
 

Axel Bistrup 
 

Ida Bratting Kongsted        

 
Vibeke Lund 

   

 

 

 
Hon. 
Sekretær 

   

 

 

 


