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 ASSERBO GOLF CLUB 
 
 Referat fra bestyrelsesseminar 
 
Sted IBK’s sommerhus 
 
Tid 11. og 12. november 2022 
 
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) 
 
Afbud  
 
Referent VL 
 
 Dagsorden 

  
1. Velkomst 
2. Valg af referent 
3. Økonomisk estimat for 2022 
4. Udvælgelse af hovedfokuspunkter for 2023 handleplan 
5. Evaluering af klubbens mål, værdier, vision og strategi 
6. Evaluering mål og handleplaner for indsatsområder 
7. Eventuelt 
8. Næste mødedatoer 
 

 

1. Velkomst 

PF bød velkommen i IBK’s sommerhus, hvor seminariet blev afholdt i 2022 fredag eftermiddag og lørdag 
formiddag. 

2. Valg af referent 

VL blev valgt til referent. 

3. Økonomisk estimat for 2022 

Det forventede årsresultat for 2022 forventes lige nu at lande på plus/minus nul, efter alle hensættelser. 
 

2023 bliver et udfordrende år, med høje udgifter til brændstof, el og varme samt lønstigninger. 
Fjernvarmen stiger 100%, mens AGC har en aftale om max 1,00 / Kwh gældende til 2026 
 
På indtægtssiden er kontingentet kendt, men greenfeeindtægten kan være udfordret af den generelle 
økonomiske situation. 
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4. Udvælgelse af hovedfokuspunkter for 2023 handleplan 

Banen: AC orienterede bestyrelsen om den nye greenkeeperchef. Det vil blive udsendt et nyhedsbrev 
med en præsentation af greenkeeperchef, når aftalen er helt på plads. 
 
Restauranten: AC orienterede bestyrelsen om de nye forpagtere af restauranten. Det vil blive udsendt et 
nyhedsbrev med en præsentation af de nye forpagtere, når aftalen er helt på plads. 
 
Medlemmer: Rekruttering og fastholdelse af medlemmer 
 
Træning: Der påtænkes mere holdtræning i 2023. 
 
Sponsor_ AGC og Hornbæk GC har sat sig sammen for at indlede et samarbejde på sponsorområdet, der 
tænkes at give en større tilfredsstillelse for vores sponsorer og for klubberne. Der er ikke lavet endelig 
aftale. 
 

 

5. Evaluering af klubbens mål, værdier, vision og strategi 

Ved hjælp af Golfspilleren i Centrum fik bestyrelsen et indblik i hvordan gæster og medlemmer bedømte 
AGC i 2022. Der er ikke de store udsving i forhold til 2021. Der vil fremover blive fokuseret på de 
absolutte scores og ikke relativt til andre klubber, da små udsving i scores kan rykke væsentlig i den 
relative placering. 

Bestyrelsen besluttede ud fra besvarelserne at fokusere på forbedringer indenfor ledelse og 
kommunikation og banen i 2023. Opfølgningen af disse vil blive et fast punkt på dagsordenen til 
bestyrelsesmøderne. 

 

AC og PF opdaterer handleplanerne. 

AC, IBK og KN laver oplæg til en kommunikationsstrategi. 

6.   Evaluering mål og handleplaner for indsatsområder 

Økonomien prioriteres i 2023 til 

 Banen 
 Atmosfære i klubhus 
 Træning 
 Juniorarbejde 
 Elitearbejde 
 Personaletilfredshed 

 

Banen:  

Banerådet er vidt repræsenteret mht. handicap, alder og køn. Der kommer mange gode forslag. 

Der påtænkes at lave en oversigt over arealet omkring klubhuset, så gæster nemmere kan finde rundt. 
Dette skal hænge ved indgangen til AGC. 

Ny chefgreenkeeper skal introduceret til banen og bestyrelsens forventninger til vedligeholdelsen. 
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Klubhus: 

Der er et ønske om at etablere et ekstra mødelokale. 

 

Proshop: 

Der vil stadig blive satset på tøj med AGC logo. 

Turnering: 

Turneringsplanen blev godkendt af bestyrelsen. VL orienterede om et samarbejde med 
kongegolfklubberne, om at lave en gennemgående turnering, hvor der bliver spillet en rund pr. golfklub. 
Betingelserne vil blive fastlagt i begyndelse af januar 2023 ved et møde repræsenteret af alle fire 
klubber. 

Intro/begyndere: 

Stig Sand stopper som formand. Der arbejdes på at finde en afløser. 

Budget: 

Efter evaluering af mål og handleplaner og efterfølgende fastsættelse af prioriteringer for økonomien i 
2023 er budgetforudsætningerne for det fremlagte budget ændret. Det er derfor nødvendigt med en 
revidering af det fremlagte budget. PF, AC og HOJ arbejde videre med budget 2023 ud fra 
prioriteringerne til fremlæggelse på næste bestyrelsesmøde. 

7. Eventuelt 

Bestyrelsen deltager ikke i årets julefrokost. Erstattes evt. af et kickoff i foråret 2023. 

Teebox projektet bliver ikke til noget, da selvskabet er gået konkurs. 

8.  Næste mødedatoer 

Bestyrelsesmøde 12. januar 2023 kl 17:00 i AGC. 
Bestyrelsesmøde 2. marts 2023 kl 17:00 i AGC. 
Generalforsamling 26. marts 2023 kl 10:00. 

       

  
Peter Fredgaard Kim Nissen 

 
Hans-Otto Jørgensen  
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Carsten Klog 

 
Axel Bistrup 
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Vibeke Lund 
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