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 ASSERBO GOLF CLUB 
 
 Referat fra bestyrelsesmøde 
 
Sted Mødelokale i Asserbo Golf Club 
 
Tid 25. april 2022 18:00 – 21:15 
 
Deltagere Peter Fredgaard (PF) Kim Nissen (KN) Hans-Otto Jørgensen (HOJ) 
 Carsten Klog (CK) Axel Bistrup (AB)  
 Vibeke Lund (VL) Clubmanager Annie Christensen (AC) 
 
Afbud Ida Bratting Kongsted (IBK) 
 
Referent VL 
 
 Dagsorden 

  
1. Godkendelse af seneste referat 
2. Økonomistatus 
3. Gennemgang af årshjul 
4. Status på banerådets opgaver 
5. Status handleplaner 2022 
6. Orientering fra Club Manager 
7. Gennemgang af aftaler og procedurer for 2022 
8. Orientering om bygninger 
9. Henvendelse fra Torup sogns jagtforening 
10. Status Klubber i Klubben 
11. Status ansøgninger fonde 
12. Eventuelt 
13. Næste mødedatoer 
 

 
Før mødet spiste bestyrelsen middag, hvor Peter Jelstrup som turneringsudvalgsformand var inviteret med. 
Peter Jelstrup orienterede om arbejdet i udvalget. Derefter blev der drøftet forskellige ideer til promovering af 
turneringerne. AC takkede Peter Jelstrup for hans support, ikke mindst til dameklubben angående turneringer 
i Golfbox. 
 

1. Godkendelse af seneste referat 

Seneste referat var godkendt via mails. Tidligere referater blev skrevet under. 

2. Økonomistatus 

HOJ kommenterede det udsendte regnskab. Ikke alt er posteret, men posterne er kendte og regnskabet  
er på budget. Likviditeten er fin. 

AC og HOJ vil gøre en indsats på sponsorområdet. 
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AGC har fået 19 nye voksne fuldtidsmedlemmer og et lignende antal fleks-, long distance-, junior og 
ungseniormedlemmer. 

3. Gennemgang af årshjul 

Årshjulet blev revideret og emnet  Gennemgang af aftaler og regulativer blev tilføjet. 

4. Status på banerådets opgaver  

AC gennemgik punkter fra banerådets liste. 

a. Mellem 8. og 16. findes en bunker med et træ bagved. Den ene af forhindringerne ønskes fjernet.. 
Bestyrelsen: Både bunker og træ giver beskyttelse for bolde mellem 8 og 16 og skal derfor bevares. 

b. Bagerste bunker på 8. er for flad – ønskes 30 cm. dybere. 
Bestyrelsen: Godkendt med en tegning af udbedringen. 

c. Etablering af 420 m2 sø i roughen  mellem 5. green og 6. tee.  
Dette estimeres til at koste ca. kr. 40.000. 
Bestyrelsen: Ønsker en skarpere pris. 

d. Udgravning i rough før 16. green til dræn af semirough og fairway.  
Dette estimeres til at koste ca. kr. 20.000. 
Bestyrelsen: Ønsker en skarpere pris. 

e. Rækværk mellem terrassen og 1. tee bør males. 
AB kontakter Henry Friis. Der skal endvidere ses på, om der hegnet kan gøre større. 

5. Status handleplaner 2022 

Til mødet i juni laves en statusplan for hvert enkelt område af de ansvarlige. 

6. Orientering fra Club Manager 

Banen: 
 Arbejdet på indspilsområdet afsluttet. Området forventes taget i brug sent på sommeren, når 

græsset er groet til. 
 Der er lagt rullegræs på de nyafrettede teesteder 
 Vandingsanlægget er startet op igen, sprinklere er tjekket og også vandingsprogrammet kører 

nu, som det skal. Den nye grundvandspumpe fungerer fint efter lidt småjusteringer.  
 En af de ansatte sommerfugle har fundet andet arbejde og stopper med udgangen af april. Der 

søges efter en ny. 
 
Træning og shop: 

 Carina og Andreas er kommet godt fra start med træningen. En opgørelse viser, at 73% af de 
individuelle lektioner bookes af fuldtidsmedlemmerne, som er den primære målgruppe. 

 Der er planlagt to skolegolf-hold før sommerferien. 
 Der er planlagt fittingdage og tider kan bookes i shoppen. 
 I næste måned ankommer en portion range bolde uden logo. Leverandør af logobolde kan heller 

ikke levere i år. 
 
Medlemmer og introforløb: 

 Aprilholdet gennemføres af 10 deltagere og der er tilmeldt 13 til holdet i maj.  
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 Der er tilmeldt 7 personer til ”Golf gavner”-forløbet for kronikere.  
 AGC har stillet sig til rådighed for ukrainske flygtninge og deres børn med tilbud om træning og 

spil på lille bane. Der er et medlem, der er står for det, og som har kontakt til de andre lokale 
organisationer og tilbud til ukrainske flygtninge.  

7. Gennemgang af aftaler og procedurer for 2022 

Dokumenterne i dropbox blev gennemgået og tilrettet. 

CK gennemlæser ordensreglerne til næste møde med henblik på en evt. tilretning 

8. Orientering om bygninger 

CK gennemgik planerne for vedligeholdelse af bygningerne. Der er ingen presserende opgaver. 

CK har ansøgt kommunen om tilladelse til at male gården med åndbar silikat maling i stedet for kalk, da 
det ville holde længere. . VL gjorde opmærksom på, at de lerklinede murer skal behandles specielt. 

Greenkeeperne har ønsket en dør udefra til omklædningsrummet på Vejleholmen. 

9. Henvendelse fra Torup sogns jagtforening 

Jagtforeningen tilbyder hjælp til vildtet på banen, hvis AGC skønner det nødvendigt. Jagtforeningen 
oplever stigende antal skadevoldene vildt i området. 

AC kontakter Jørgen Buch Jeppesen om hans syn på behovet og forhører sig hos de øvrige 
Kongegolfklubber, om de har tilsvarende forhold. 

 

10. Status Klubber i Klubben 

Der er afsat tid til spil for dame- g herreklubbens erhvervsaktive medlemmer torsdag eftermiddag. De 
næste par måneder vil vise, om tiderne er rigtige, og om hvor stort behovet er. 

Herreklubben booker nu alt i turneringsmodulet iGolfbox. Månedsturneringen køres med fbaglæns 
gunstart og med spillerne blandet tilfældigt. Herreklubben har 20-30 færre medlemmer i år end sidste 
år. 

 

11. Status ansøgninger fonde 

PF orienterede om på vegne af IBK, at der p.t. er en ansøgning i gang til etablering af drikkevand på par 3 
banen. 

12. Eventuelt 

Kommer fårene tilbage på banen? AC svarede, at det gør der ikke foreløbig, 

Arbejdet med at få bemandet restauranten, når Tom og Julie stopper, er i gang. 

AC undersøger, hvorfor puttinggreenen er i så dårlig stand og hvad planerne er for at forbedre den. 

Der er planlagt sponsordag den 11. maj og 7. september.2022. 

Frivilligdagen er fastlagt den 23. oktober 2022- 



Referat fra bestyrelsesmøde 25-04-2022 
 

 13.5.2022 Side 4 / 4 
 

13. Næste mødedatoer 

Bestyrelsesmøde mandag 20. juni 2022 kl 18:00. 

Tin cup søndag 4. september 2022, hvis det passer ind i Helsingørs planer. 

Bestyrelsesmøde torsdag 22. september 2022 kl 18:00. 

Bestyrelsesmøde onsdag 12. oktober, der starter med en match mod greenkeeperne kl 14:00. 

Bestyrelsesseminar lørdag 19. november 2022 kl 9:00. 

Julefrokost for medarbejdere og bestyrelse fredag 9. december 2022. 

 

       

  
Peter Fredgaard Kim Nissen 

 
Hans-Otto Jørgensen  

Formand 
 

Næstformand 
 

Hon. Kasserer 
 

       

 
Carsten Klog 

 
Axel Bistrup 

 
Ida Bratting Kongsted        

 
Vibeke Lund 
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