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 ASSERBO GOLF CLUB 
 
 Referat fra bestyrelsesmøde 
 
Sted Mødelokale i Asserbo Golf Club 
 
Tid 20. juni 2022 18:00 – 21:30 
 
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. Golfspilleren i Centrum 
4. Emner ifølge Årshjul 
5. Status på handleplaner 
6. Nyt fra Shop og Service 
7. Status på AGC ProAm ved EDC Poul Erik Bech 
8. Eventuelt 
9. Næste mødedatoer 
 

 
 

1. Godkendelse af seneste referat 

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

2. Økonomistatus 

Økonomien følger overordnet budgettet.  

Der er indmeldt flere nye medlemmer end budgetteret med, så kontingentindtægterne er over 
budgettet. 

Der er spillet færre greenfee runder end budgetteret med og færre AGC spillere er tilmeldt Kongegolf i 
2022 end i 2021. 

It-udvalget har investeret i scorekort app’en GLFR, men mangler at tilknytte reklamer. 

Opdatering af vandingsanlægget mangler på 6 udsatte greens, som efter aftale udførtes i slutningen af 
sæsonen 
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3. Golfspilleren i Centrum 

AC gennemgik GIC med udgangspunkt i de rapporter, som hun sender hver uge til bestyrelsen og 
greenkeeperne. Udviklingen ser fornuftig ud. VL efterlyste en række i oversigtstabellen med antallet af 
besvarelser, der danner grundlaget for resultatet. 

4. Emner ifølge Årshjul 

Bygningerne: 

CK samarbejder med Bo Reinholt om at løse problemerne ved afløbet fra køkkenet, der giver lugtgener. 

Fra 1/1-2025 bliver det ifølge loven et krav, at der skal opstilles ladestandere ved restauranter. Nordlys 
har sendt et tilbud på 2 standere. CK har kontaktet Steve Nonbo med henblik på at lave e løsning selv.  

Banen: 

Skraldespandene på banen fjernes dels, fordi fuglene spreder affaltet, og dels, fordi affaldssorteringen 
snart træder i kraft. AC viste et billede af en nye affaldscontainer, som opstilles med hytten og ved 
klubhuset. For nu er der to rum, det ene er til affald og det andet er til flasker / dåser med pant. 
Affaldscontainer er forberedt på udbygning med flere rum. 

Driften - med input fra banerådet - udarbejder en oversigt over hvilke roughområder på banen, der skal 
fremstå som klippet rough. Oversigten skal fra næste sæson indgå som en del af 
baneelementbeskrivelsen. 

Omlægning af  hul 12, hvor greenen flyttes bag søerne, er estimeret til af koste tkr. 500-700. Planen 
sættes i bero indtil videre. PF foreslog, at de to fairwaybunkers flyttes lidt op af bakken, så de bliver 
synlige fra tee-stedet. 

Hvis banerådet kommer frem til, at hvid tee ikke giver mening på AGC’s bane, kan bestyrelsen bidrage 
med andre tiltag, der kan gøre banen mere udfordrende for eliten. 

Rødt strafområde forlænges ved søen på 12. og mosen ved 14 i forbindelse med afviklingen af Asserbo 
Pokalen. Som forsøgsordning – for at fremme flowet på banen - fastholdes de røde strafområder året ud 
og effekten evalueres herefter 

Skæg på bunkers fjernes, hvor bunkeren ikke ligger roughen. 

Banerådet har holdt 2. møde, hvor de gennemgik emnelisten og evt. etablering af hvid tee.  

5. Status på handleplaner 

AC gennemgik bestyrelsens handleplaner. Enkelte områder blev fremhævet. 

Herreomklædningsrummene skal friskes op. CK, AB + frivillige laver en plan, der evt. kan indeholde 
ombygning af det ene brusebad til toilet / pissoir. 

AGC’s undersider for diverse udvalg og klubber i klubben skal tilrettes, så de indeholder alle relevante 
informationer. Nogle sider er der næsten allerede andre mangler en del. VL havde lavet et pålæg, som 
skal bearbejdes af AC, KM og VL på et møde slut juli / start august. VL indkalder til mødet. 

Frekvensen på AGC nyhedsbrev sættes til hver 14. dag. 
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6. Nyt fra Shop og Service 

Banen: 

Greenkeeperne mangler arbejdskraft nu hvor græsset vokser og, der endnu ikke er ansat en ny 
sommerfugl, som erstatning for ham, der stoppede tidligere på året. Rasmus vil være på fuld tid som 
greenkeeper i to uger. Hans vagter i shoppen er dækket ind af andre. 

Etableringen af vanding på udsatte greens skulle have været sket i foråret, men blev forsinket af 
Agrometer. Det er nu udsat til efteråret for at holde højsæsonen fri af gravearbejdet 

Indspilsområdet vokser godt og det er lige efter planen. 
 

Træning: 

Carina har taget et kort kursus i ”omkring green”. 
 

Range: 

De bestilte rangebolde er endnu ikke leveret. Ny status er ”midt i juni”. 

Som et forsøg opsættes 25 m hegn bagerst på rangen til at fange de bolde, der ellers vil hoppe/trille ind i 
roughen mod 2. fairway. Hvis det virker som vi håber, sætter vi hegn op bagerst på et længere stykke. 

Flagstængerne til nettet mod naboen til rangen er opsat – der skal lejes en lift for at flytte nettet til 
flagstængerne. Denne sidste del af opgaven udføres så hurtigt som muligt. 

Der skal laves et overslag på udvidelsen af hegnet mellem 1. tee og puttinggreenen. 
 

Shop: 

Shoppen er godt med på omsætningsmålene og der holdes skarpt øje med udviklingen.  
 

Sekretariatet: 

Den nye sekretær starter d. 1. juli og går på ferie en uge efter. AC holder ferie samtidig og det forventes, 
at arbejdet med hendes opgaver kommer hurtigt i gang, når ferien er slut. 
 

Medlemmer: 

Der var i alt 16 tilmeldte til introholdet i maj. To af dem var medlemmer i forvejen og resten meldte sig 
ind da forløbet var slut.  

Der er lavet et særligt tilbud om lokalt medlemskab til en fordelagtig pris til introduktionsmedlemmerne. 
De fleste fortsætter året ud i klubben med det. Dette medlemskab fortsætter som et ordinært, aktivt 
medlemskab i 2023. 

Der var i alt 18 tilmeldt til Golf Gavner forløbet for kronikere, der netop er afsluttet. En del faldt fra 
undervejs, fordi fysikken drillede, men tre personer hænger på og er nu tilmeldt til 
introduktionsforløbene. 
 

Forpagter: 

Der arbejdes på forskellige måder på at finde en ny forpagter.  
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Jagt: 

Der sendes afslag på jagt på AGC’s arealer efter råd og åbne spørgsmål fra Jørgen Buch Jeppesen og 
Steen Christensen. 

7. Status på AGC ProAm ved EDC Poul Erik Bech 

Der er lavet en aftale med 24 pro’er til turneringen. Kvalifikationen er spillet og 24 spillere i hver af de 3 
øvrige grupper er fundet. Turneringen spilles 16. juli. 

8. Eventuelt 

AB efterlyser flere frivillige til banekontrolkørslen. Der er lige kun 2 til opgaven. 

AB efterlyser tillige frivillige til at opsamle bolde på drivingrangen, der foregår mandag aften fra kl 17:30. 
Forskellige løsninger blev debatteret bl.a. muligheden af en robotopsamler. 

 
CK har to kommentarer til de nuværende ordensregler. Disse sendes videre til orden- og regeludvalget. 

 
Bestyrelsen godkendte turneringsudvalgets nye regler for buggytilladelser til turneringerne. De træder i 
kraft fra og med klubmesterskaberne. 

9. Næste mødedatoer 

Tin cup søndag 4. september 2022 i Helsingør. 
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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Sekretær 

   

 

 

 


