
 

               

 
 

 

 

 

Retningslinjer og regler for Klubber-i-Klubben i AGC 
 

  

 

 

Formål og beskrivelse 

Formålet med Klubber-i-Klubben (k-i-k) er at styrke det sportslige og sociale sammenhold i AGC, ved f.eks. at afholde golfturneringer, og øvrige sociale 

fællesarrangementer. Det være sig på AGCs ejendom eller eksterne golfture og rejser. 

 

K-i-k aktiviteter er som udgangspunkt økonomisk og sportsligt selvforvaltende.  

Dog har moderklubben AGC et demokratisk, økonomisk og juridisk ansvar jf. Folkeoplysnings loven. Sker der noget i regi af k-i-k, på eller udenfor banen, som kan 

henføres til AGC´s ansvarsområde, kan AGC drages til ansvar, hvorfor nedenstående krav skal overholdes. 

 

Der er p.t. følgende tre k-i-k, som AGC stiller tider til rådighed for: 

• Seniorklubben der p.t. spiller tirsdage 8.30-11.15.  

• Herreklubben der p.t. spiller torsdage 8.30-10.30 samt torsdag eftermiddag sammen med dameklubben 15 -16. 

• Dameklubben der p.t. spiller fredage 8.30-10.30 samt torsdag eftermiddag sammen med herreklubben 15 -16. 

 

I lyset af at AGC stiller spilletider til rådighed og yder administrativ støtte, stiller AGC, nedennævnte sportslige og administrative krav til k-i-k. 

 

Sportsligt 

 

 

• K-i-k kan tilrettelægge turneringer, således at boldene går med indtil 10 minutters interval. 

Af hensyn til klubbens øvrige medlemmer og gæster må første blokering tidligst være kl. 08.30 i perioden 1. april til 31. oktober og kl. 09.30 i perioden 1. 

november til 31. marts. 

Ønskes dette princip tilsidesat skal anmodningen skriftligt fremsendes til og godkendes af klubmanageren. 

• Som medlem af k-i-k spiller man i de tildelte tider/turneringer. 

• K-i-k turneringer tilrettelægges i nøje overensstemmelse med ”Procedure for starter i Asserbo Golf Club”. 

Ønskes dette princip undtagelsesvis tilsidesat skal anmodningen skriftligt fremsendes til og godkendes af klubmanageren. 

• Det er AGCs opfattelse, at k-i-k er af særdeles stor sportslig og ikke mindst social værdi, hvorfor der skal arbejdes målrettet på, at alle-møder-alle i løbet af 

sæsonen. 

• Dame- og Herreklubben skal arbejde aktivt for ikke at bliver senior/pensionist klubber ved at prioritere spilletider og arrangementer, der er inkluderende 

for de erhvervsaktive medlemmer af AGC 

De erhvervsaktive medlemmer bør være en integreret del af dame- og herreklubberne. 

• K-i-k skal arbejde aktivt for at nye medlemmer indsluses i det sociale samvær, med henblik på at stifte nye bekendtskaber og fremme klubfølelsen. 

• Etablerede medlemmer af k-i-k opfordres til at guide og vejlede nye medlemmer på en positiv og inkluderende måde. 

• K-i-k opfordrer deres medlemmer til at vise hensyn i forhold til øvrige spillere på banen. 

 

 

Administrativt 

 

K-i-k skal skriftligt udfærdige et sæt regler/vedtægter, der er tilgængelige for medlemmerne på de respektive klubbers  sider på AGCs hjemmeside. 

Ovennævnte sportslige krav skal indarbejdes i den enkelte k-i-ks regler/vedtægter. 

Vedtægterne skal afspejle de demokratiske principper, der sikrer transparens i k-i-ks bestyrelser, og som sikrer at alle medlemmer har reel indflydelse i k-i-k. 

Vedtægterne skal fremsendes til AGCs bestyrelsen til godkendelse. 

 

Klubberne i klubben sikrer selv de nødvendige blokeringer til turneringer og gunstarter i god tid og senest til sæsonstart 1. april. 

Ledige tider til gunstartsarrangementerne frigives 72 timer før, ledige tider til de almindelige spilledage frigives 24 timer før. 

I forbindelse med turneringer, må K-i-k opretholde blokeringen af to ekstra tider i forlængelse af turneringen. 

 

Bestyrelsen AGC 

Oktober 2021 

 

 

Nærværende retningslinjer er godkendt af bestyrelsen i AGC, drøftet med k-i-k, og offentliggøres på AGCs hjemmeside under ”Klubber i Klubben”, ligesom 

”Procedurer for starter i Asserbo Golf Club” placeres under nævnte fane. 

Revideret efter møder med KIK i marts 2022. 

 

 


