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1. Meddelelser fra formanden (AL).
- Ansættelse i sekretariatet – proces.
Bestyrelsen diskuterede processen i ansættelsen af en forretningsfører.
Vi slår stillingen op i GAF, DGU og på hjemmesiden
- 1. Holdet
Efter snakken på sidste møde er der lidt usikkerhed omkring sammensætningen af 1. Holdet. Vi
forventer stadig at få en afklaring fra Bjørn Sørensen om holdets status.
- Åbningstid i kontoret
Vi fortsætter med at holde kontoret åbent om onsdagene mellem 15.30 til 18.00 i marts måned.
Der kommer nu stadig flere spillere i klubhuset og ønsket om længere og mere synlig åbningstid
melder sig.
2. Meddelelser fra kassereren
- Gennemgang af medlemstal og indbetalinger.
Vi kan konstatere, at der – igen – er mange, der har meldt sig ud hen over vinteren. På
nuværende tidspunkt er vi lige omkring eller lidt under det budgetterede antal medlemmer.
Der har været en afgang på 90 medlemmer.
Skyldnerlisten blev gennemgået. Den er stadig overraskende lang.
- Ny version af E-conomic?
Ved anskaffelse af en ny version af regnskabssystemet vil vi kunne følge medlemmernes
indbetalinger i Golfbox. Der er altså en tilbagemelding fra E-conomic som gør administratorer (i
Golfbox) i stand at se økonomiske mellemværender.
Versionen skulle kunne problemfrit lægges ”ovenpå” den version vi har. Vi forhører os om den
endelige pris – inklusiv evt. årsabonnement.
- Greenkeeperes overenskomst.
Der udløses et vist løntillæg via overenskomsten for greenkeeperne. Vi følger taksten.
Bagmærker 2011
Bagmærkerne er kommet og er klar til udlevering.
Inge vil lave skyldnerlister, som kan sammenholdes med medlemslisten, når vi udleverer
bagmærkerne.
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Disse lister vil også være lagt frem til Turneringsudvalget ved åbningsmatcherne. Her skal
udvalget sørge for at alle startende spillere har betalt kontingent.
3. Meddelelser fra udvalgene
a. Ungdomsudvalg/eliteudvalg
Hanne var ikke til stede men havde sendt en mail:
- Møde med Peter Olsen
I klargøringen til sæsonstart har Hanne snakket med Peter og har fastlagt hvem der er træner
og hvornår det foregår. Christoffer Olsen og Kenneth Andersen vil hjælpe som trænere og
trænings tiderne ligger onsdag og fredag eftermiddage.
- De unge golftalenter
Hanne har stadig kontakt med dem og de vil gerne møde nogle af vores unge spillere til foråret.
b. Klubhus
- Returdåse system.
Vi ønsker at få flyttet kassen med tomme dåser fra fyr-rummet. Hvis den skal stå andre steder
skal der findes en ordning med låg. Jesper har fundet en løsning fra Dansk Retursystem som
skal prøves. En hvid kasse som leveres snart. Det skal prøves.
- Øl automat
Vi vil prøve at sætte et tænd/sluk ur på øl – automaten og håber, at den får lov at fungere og
blive siddende.
- Varmen i klubhuset
Der kommer nu stadig flere spillere i klubhuset og ønsket om at hæve temperaturen i klubhuset
bliver stadig mere udtalt.
Forsøget med at sænke temperaturen har vist sig kompliceret. Der er mange ting, der skal
justeres, før vi kan tale om succes.
Finn-Erik har lavet et ellers godt tænkt forsøg med en central termostat, som ikke gik helt efter
planen. Der var ganske enkelt for mange der stillede på varmen undervejs.
Hvis vi skal have noget fornuftigt ud af temperatursænkning skal vi alle bl.a. vænne os til, at
der kun er ganske få, der regulerer på termostaterne – så vi undgår utilsigtet og
uhensigtsmæssig selvtægt. Vi skal også annoncere arrangementer i klubhuset – så varmen kan
blive tændt i god tid.
c. Turneringsudvalg
d. Sponsorudvalg
- Præsentation på hjemmeside
Kjeld vil prøve at få sponsorerne bedre præsenteret på hjemmesiden. Han vil gerne at
sponsorerne får en central plads, hvor et større billede og tekst bliver meget synligt. Tanken er,
at den enkelte præsentation så skal blive stående i måske 14 dage.
e. Baneudvalg
- Nye maskiner
Bestyrelsen diskuterede og besluttede at anskaffe nye maskiner – en greenklipper og en
fairwayklipper. Maskinerne vil blive leaset og bliver leveret i 2012.
Bjørn skal lave en aftale med Havdrup om at låne maskinerne hvis vores gamle går i stykker
inden levering.
- Nedlæggelse af bunker ved drivingrange
Af flere gode grunde vil bunkeren ved drivingrange blive sløjfet. Vi bevarer den lille
indspilsgreen.
- Grønt regnskab
-Er lavet og sendt til DGU, Albertslund Kommune og til lokalafdelingen af Danmarks
Naturfredningsforening.
- Nye bolde til drivingrange
Vi diskuterede indkøb af et større parti nye bolde til rangen. Vi har nogle tilbud og forventer at
få endnu et.
- Boldmaskinen
Aldrig et bestyrelsesmøde uden et par bevingede ord om maskinen…
Den væltede jo i stormen først i februar. Den er reddet og rettet op og venter på bedre vejr, før
den bliver sat i funktion. Tårnet væltede, fordi der ikke var ret mange bolde i. Dermed var
tårnet for let. Vi skal nu støbe tårnet fast.
En ny vibrator monteres – den gamle brændte sammen da den blev våd.
En pumpe, med niveau starter, monteres så der automatisk bliver pumpet vand ud hvis det
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regner.
Garantien på maskinen er ikke på plads.
Det pointeres, at Claus Sørensen ikke er en del af holdet omkring denne maskine. Han har så
rigeligt at lave og skal derfor ikke besværes med arbejdet på denne maskine.
- Ansøgning til Tuborg Fonden
Vi vil kunne søge Tuborg Fonden om midler til indkøb af et system til boldopsamlerbilen. Det
nye system skal kunne samle bolde op, og relativt nemt selv kunne vippe kurvene, så boldene
falder ned i graven ved boldmaskinen. Lidt indviklet at skrive men det bliver nok forstået.
Vi diskuterede om vi mon ikke skulle få Tuborg Fonden ud og indvie boldmaskinen før vi søger
om noget andet.
Jesper laver et oplæg.

JH

f. Begynder(kanin) udvalg
g. Informationsudvalg
h. Klub-i-klub: ”60-er”, Dame og Herre
i. Visioner
3.A Meddelelser fra andre
4. Meddelelser fra sekretæren
5. Huskeliste fra tidligere møde
- Forsikringer – Henning orienterer
Bente og Henning har gjort et stort arbejde for at samle og systematisere vores forsikringer.
Arbejdet er stort set færdigt.
- Container og vognparkering.
Henning har set på et tilbud om en container. Desværre var containeren næsten dobbelt så stor
som dem vi allerede har. Dermed vil vi ikke umiddelbart kunne lade den nye indgå sammen
med de gamle.
Vi siger derfor tak – men nej tak.
Faktisk var denne container tænkt som en mulig vognparkering for el-vogne.
Da containeren ikke bliver aktuel, har vi fået et tilbud fra F. Fallesen om at lukke den gamle
terrasse ved Vesterled, så vognparkering kan foregå der.
6. Andre punkter til orientering
- Golfens dag – skal vi bruge DGU´s materiale?
DGU´s materiale bygger på en lidt speciel målgruppe. De 25 – 40 årige. Det handler også om
sloganet ”Golf og burger” og om at skaffe mange Flexmedlemmer.
Det virker lige poppet nok – og vi vil nå en bredere målgruppe og vil ikke skabe Flexmedlemskaber endnu.
Vi skal derfor tilrette materialet.
Igen vil vi prøve at komme ud til både Kulturkalenderen i Albertslund, til omegnskommuner via
annoncering og Jesper vil tage kontakt til City2 for at søge tilladelse til at omdele flyers.
Henning vil organisere en husstandsomdeling.
- Elev til greenkeeperne – en mulighed…
En elev fra Vilvorde har søgt plads hos os. Samtidig er der åbnet en mulighed for at få op til
70.000,00 kr. i støtte til elevpladser.
Måske kan det blive interessant for os. Jesper undersøger dette nærmere.
- Begynderpakken i 2011 – vi er klar
Der er allerede nye golfere der ringer for at blive medlem. Jesper er færdig med
begynderpakken, men opfordrer nye medlemmer til at være tålmodige indtil Peter Olsen også
kommer ud fra vinterhiet.
Allan og Jesper har møde med Peter torsdag den 3.3., hvor forhold for Peter, træningshold og
begyndere vil blive afklaret.
- Opgaver i sekretariatet – hvem skal hvad?
Vi diskuterede, hvem der skal lave, hvad i sekretariatet. Foreløbig forventer vi, at de fordelte
opgaver fortsat bliver løst i den nuværende personkreds.
På sigt skal vi finde andre løsninger.
- EDB – ny forbindelse, computere og alarm
Der har været – og er fortsat – meget bøvl med internetforbindelsen. Der er flere løsninger som
bliver undersøgt.
Meget snart – i marts – vil der blive ryddet op i forbindelser og maskiner, hvilket skulle medføre
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hurtigere net, og et større overblik over hvad vi har af programmer, servere, drev, back-up,
routere, osv.
- Postprogram – skal vi skifte?
Her gælder lidt det samme som for resten af de elektroniske programmer. Har vi det vi skal
have eller skal vi forenkle og minimere?
- Sommersysler 2011 – en slags kommune uge.
Fra Sundheds udvalget i Albertslund Kommune har vi fået henvendelse om vi kunne tænke os at
genåbne den kommunale golfuge til sommer.
På klubbens vegne har Jesper sagt at det er vi positive overfor. Der har tidligere været stor
succes og mange børn til disse arrangementer. Vi mangler kun klubfolk til at stå for
arrangementet – kan vi skaffe det?
- Lidt fra Albertslund Kommune – kalender og
Idrætsstrategi
Albertslund Kommunes foreningskalender er kommet.
Kommunen skal have en idrætsstrategi. Den skal udspringe af en vision der rækker mange år
frem.
Jesper er med i idrætsrådet som er en central del af udviklingen af idrætsstrategien. Det bliver
en års lang proces med forhåbentlig megen borgerinddragelse.
Se Albertslund posten meget snart.
- Hjemmeside
Jesper har lavet en såkaldt chart-flow – en slags oversigt – over hvordan en ny hjemmeside kan
bygges op. Den nye hjemmeside kan laves i et samarbejde med Casper Fisher. Jesper vil dog
ikke sidde alene med dette arbejde. Andre skal med for at sikre den indgående forståelse af
opbygning og vedligehold af siden.
7. Godkendelse af referat
Referatet fra januar blev underskrevet
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Til godkendelse referat nr. 2 - 2011.

Formand Allan Larsen _________________

Kasserer Knud Heinrichs _________________________

Henning Madsen _____________________

Bjørn Foss ____________________________

Inge Johannesson _________________________

Hanne Lunddal____Ikke til stede________________________

Jesper Helmer ___________________________
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