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 ASSERBO GOLF CLUB 
 
 Referat fra bestyrelsesmøde 
 
Sted Mødelokale i Asserbo Golf Club 
 
Tid 23. oktober 2022 16:00 – 18:15 
 
Deltagere Peter Fredgaard (PF) Kim Nissen (KN) Hans-Otto Jørgensen (HOJ) 
 Carsten Klog (CK) Axel Bistrup (AB) Ida Bratting Kongsted (IBK) 
 Vibeke Lund (VL) Clubmanager Annie Christensen (AC) 
 
Referent VL 
 
 Dagsorden 

  
1. Status vedr. greenkeeperstab og planer for vinteren 
2. Tanker vedr. begynder golf og onsdagsturnering 
3. Tanker vedr. sponsorarbejde i klubben 
4. Klubben i klubben 
5. Status på ny restauratør 
6. Forslag fra medlem om hunde på banen 
7. Energiplaner 
8. Orientering om seminar 
 

1. Status vedr. greenkeeperstab og planer for vinteren 

Steen Mikael er på afspadsering det meste af vinteren, men lægger stadig ugeplaner for greenkeeperne. 

Kjeld Frederiksen har sagt sin stilling op og stopper med udgangen af oktober. 

Henriette Strøm Hansen stopper pr. 1. november. Det er to måneder før planlagt, da hun har fundet nyt 
job. 

Maskinerne sendes i år til service ude i byen. 

Der er flere ansøgere til stillingen som greenkeeperchef. 

 

Andreas Bjerrum ansættes på deltid AGC, fra hans elevtid er forbi 1. marts til udgangen af oktober 2023. 
Ny proelev fra marts 2023 er Laurits Nielsen. 

2. Tanker vedr. begynder golf og onsdagsturnering 

Bestyrelsen diskuterede fordele og ulemper ved at flytte onsdagsturneringer og klub 36+ til mandagen i 
samarbejde med begynderne. Emnet tages op på seminariet. 

3. Tanker vedr. sponsorarbejde i klubben 

Udbuddet til vores sponsorer ønskes ændret henimod en forenkling og forbedrede muligheder i 
sponsoraterne. I den forbindelse er det aftalt med Hornbæk Golfklub, at der startes et samarbejde op for at 
opnå den ønskede effekt. 
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Dette tiltag tænkes også præsenteret for de 2 andre kongegolfklubber, når konceptet er testet i HGK og AAGC 

4. Klubben i klubben 

Herreklub 
Herreklubben har skiftet bestyrelse. Carsten Moldow er den nye formand, Søren Meinertz er 
næstformand, Steffen Voel er sekretær, Knud Christensen er kasserer, Frank Larsen er turneringsansvarlig 
og Jim Bergholt er revisor. 
 
Dameklub 
Det blev drøftet, hvordan erhvervsaktive spillere kan blive en integreret del af Damklubben. Der er 
fremsat flere ideer og dialog mellem parterne pågår. Emnet drøftes nærmere på seminaret i november. 
 
Seniorklub 
Intet nyt. 

5. Status på ny restauratør 

AC er i kontakt med interesserede forpagtere vedr. drift af restauranten i 2023 

6. Forslag fra medlem om hunde på banen 

Et medlem har kontaktet bestyrelsen om tilladelse til hunde på banen. Dette blev nedstemt på 
generalforsamlingen i 2019. Derfor vil bestyrelsen ikke tage stilling til det, men mener at 
generalforsamlingen spørges igen. 

7. Energiplaner 

CK præsenterede en liste over tiltag, der kan nedsætte energiforbruget. CK har møde med VVS Kraft og 
Steve Nonbo om mulighederne og omkostningerne. 

8. Orientering om seminar 

Seminariet i 2022 afholdes i IBK’s sommerhus. Det begynder fredag 11/11-2022 kl 16. Fredagen afsluttes 
med en fælles middag. Lørdag 12/11-2022 startes kl 9:00 og det forventes, at seminariet slutter kl 13:00 
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