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 ASSERBO GOLF CLUB 
 
 Referat fra bestyrelsesmøde 
 
Sted Mødelokale i Asserbo Golf Club 
 
Tid 22. september 2022 18:00 – 21:15 
 
Deltagere Peter Fredgaard (PF) Kim Nissen (KN) Hans-Otto Jørgensen (HOJ) 
 Axel Bistrup (AB) Vibeke Lund (VL) 
 Clubmanager Annie Christensen (AC) 
 
Afbud Carsten Klog (CK) Ida Bratting Kongsted (IBK) 
 
Referent VL 
 
 Dagsorden 

  
1. Godkendelse af seneste referat 
2. Økonomistatus 
3. Generel orientering fra sekretariatet 
4. Dollarspot - orientering om plan for bekæmpelse 
5. Organisation 2023 
6. Driving Range - renovering for bedre boldsamling, måske robot? 
7. Omklædning herre, renovering / Nyt møderum 
8. Gennemgang af input fra baneråd 
9. Oplæg til seminar møde i november 
10. Frivilligdagen 
11. Energibesparelser i klubben – evt. oprettelse af ”energi-råd” 
12. Eventuelt 
13. Næste mødedatoer 
 

 
 
 

1. Godkendelse af seneste referat 

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

2. Økonomistatus 

Økonomien ser fortsat fornuftig ud i forhold til budget pr. ult. august. Likviditeten er tilfredsstillende. 

Den realiserede greenfeeindtægt er mindre tilfredsstillende i forhold til budget, men svarer til 
udviklingen i de øvrige kongeklubbers realiserede greenfeeindtægt pr. 31/-8-2022. 

Gavedonationer til AGC som almennyttig forening er ca. halvvejs. Momskompensationen for 2021 er 
endnu ikke opgjort. 
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3. Generel orientering fra sekretariatet 

Shop, range og sekretariat 

Alle medarbejdere i shop, træning og sekretariat er tilbage efter ferie og sygemelding. 

Vinni er en stor hjælp i sekretariatet og er faldet godt til. 

Der arbejdes på et samarbejde om indkøb af rangebolde og evt. fælles sponsor med de andre 
Kongegolfklubber fra 2023. 

AGC får to nye medlemmer pr. 1. november. De medbringer en Club Car, som de overdrager til 
golfklubben til udlejning og fri afbenyttelse mod selv at kunne benytte buggy gratis – samme aftale har 
to andre privatejede buggyer. Der vil fremover være 13 buggyer til udlejning. 

 

Medlemmer 

Årets sidste introduktionsforløb er afsluttet og det meste af holdet meldte sig ind. 
Introduktionsforløbene, som Andreas har gennemført, har igen i år været et rigtigt godt tiltag med en 
høj indmeldelsesprocent blandt deltagerne. 
I alt har vi fået godt 70 nye, voksne fuldtids- eller hverdagsmedlemmer i år og knap halvdelen af dem er 
nye golfspillere fra introduktionsforløbene. 
Der er pt. knap 40 udmeldelser og 15 anmodninger om statusskifte til passiv og AGC Flex/2.klub 
hverdags- og fuldtidsmedlemmer 

I samarbejde med en del af områdets patientforeninger er startet et Golf Gavner hold. Der er14 
deltagere, som møder hver torsdag og hygger sig med træning og spil på lille bane. ”Golf Gavner” 
fortsætter oktober ud. DGU er ved at lave en lille film om forløbet og AC er inviteret til midt i oktober at 
fortælle om erfaringerne om idéen i en online workshop. 

 

Banen 

Henriette blev udlært greenkeeper 1. juli og fik en bronzemedalje for sine gode resultater på skolen. 

Rasmus har været udlånt til ekstraarbejde på banen for at afhjælpe sygemelding og underbemandingen. 

Den bestilte semiroughklipper blev stærkt forsinket og leveres formentlig først efter at klippesæsonen er 
slut. Det forventes, at maskinen er klar til brug til sæsonstart 2023. 

Arbejdet med etablering af nye vandingsledninger på udsatte greens startes mandag d. 10. oktober.  

Det nye træningsområde lukkes for vinteren fra mandag d. 3. oktober. 

4. Dollarspot 

Dollarspot er ikke aktiv længere, græsset spirer i de ramte pletter. Det forventes – med henvisning til 
andre klubbers tidligere erfaringer med dollarspot - at pletterne kan nå at gro til før vinter. 

De ramte greens er blevet behandlet med propoptagning, eftersåning og vertikalskæring samt blevet 
gødet op. Der er taget de forholdsregler, som Steen Mikael er blevet anbefalet af greenkeepere på 
golfbaner med erfaringer med dollarspot, anbefalinger fra DGU og vores hus-hortonom Karin Norman. 

AGC venter på en rapport fra DGU om dollarspot. 
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5. Organisation 2023  

Bestyrelsen er pr. telefon inden mødet blevet orienteret om, at chefgreenkeeper Steen Mikael har valgt 
at fratræde sin stilling og stopper i Asserbo Golf Club d. 31. 3. 2023. 
Indtil da vil Steen fortsat være at finde på banen, hvor han vil medvirke til at sikre en god overlevering af 
sine opgaver til sin efterfølger. 

AC sender opdateret organisation vedr. greenkeepergårdens bemanding og administration/trænere, når 
dette er klar. 

Der arbejdes stadig på at finde en ny forpagter til restauranten.  

6. Driving Range - renovering for bedre boldsamling, måske robot? 

Det er tidskrævende og besværligt at indsamle træningsbolde mandag aften, da arealet er meget 
ujævnt. AC har præsenteret en plan for opretning af de beskadigede områder på driving range. 

AC undersøger om AGC kan have glæde af en robotopsamler. 

7. Omklædning herre, renovering / Nyt møderum 

Punktet overføres til næste møde. 

8. Gennemgang af input fra baneråd 

Banerådet har modtaget et oplæg til indførelse af hvid tee, som på de fleste huller benytter de 
eksisterende tee-steder. Hvid-tee banes par forslås sat til 70. Bestyrelsen vedtog, at der ikke på 
nuværende tidspunkt skal etableres nye hvide tee-steder af hensyn til omkostningerne. Banerådet 
drøfter oplægget på næste møde. 

9. Oplæg til seminar møde i november  

Seminariet afholdes i 2022 fredag eftermiddag og lørdag formiddag 18. og 19. november.  
På mødet drøftes  
Budget 

 Handleplanerne 
 Fremtidens maskinpark 
 Handleplaner for evt. nedgangstider. 
 Orientering om forpagtningen af restauranten 
 Orientering om ny greenkeeperchef 
 Klarlægge ansvarsområder mellem clubmanager og bestyrelsen 

10. Frivilligdagen 

Der indkaldes ca. 130 frivillige til frivilligdagen 23/10-2022. AB er turneringsleder. Der serveres 
morgenmad og frokost. 

11. Energibesparelser i klubben – evt. oprettelse af ”energi-råd” 

Ifølge AC’s lynoverblik over elforbruget er der brugt færre Kwh i juli og august i 2022 i forhold til 2021 
både i klubhuset og på banen. Alligevel har udgiften været større grundet de høje el-priser. 
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AC sender inden udgangen af uge 39 forslag til besparelser på varme og el på kort sigt. Så som lukning af 
udvalgte lokaler i vinterperioden, blokering af brug af udendørsbelysning, mulighederne på 
greenkeepergården. 

CK står for  udarbejdelse en plan for besparelse på lang sigt. 

12. Eventuelt 

Udvalgenes WEB side opdateres efterhånden som sekretariatet modtager oplysninger fra udvalget. Der 
mangler stadig en del. 

Herreklubben har lavet nye vedtægter, som ligger på hjemmesiden. Dameklubben og seniorklubben er 
på vej ved med opdaterede vedtægter. 

Sportsudvalget deltager gerne i juniortræningsprojekt til udvikling juniorer med henblik på rekruttering 
til eliten. Udvalget opfordres til at informere mere om deres aktiviteter. 

Der har været henvendelse om køb af 2 matrikler, som AGC ejer, men som ikke hænger sammen med 
resten af arealet.  

13. Næste mødedatoer 

Bestyrelsesseminar fredag 18. november kl 16 og 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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