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Næste møde 12. maj 2011
Dagsorden den 4.4. 2011
1. Meddelelser fra formanden
- Tilbud til nye medlemmer – gradueret pris fra
Golfens dag.
- Bestyrelsens sammensætning og opgaver efter
ansættelsen af Jesper.
- Referat fra DGU´s repræsentantskabsmøde
2. Meddelelser fra Kassereren
- Gennemgang af kvartalsregnskaber
- Gennemgang af medlemssituationen
3. Meddelelser fra udvalgene
a. Ungdoms- /eliteudvalg
b. Klubhus
c. Turneringsudvalg
d. Sponsorudvalg
e. Baneudvalg
f. Begynderudvalg
g. Regel- og handicap
h. Informationsudvalg
i. Klubber i klub: Hopla, 60´er, Dame og Herre
j. Visionsudvalg
3. A Meddelelser fra andre
4. Meddelelser fra sekretæren
- Alle punkter er udsendt via mail
5. Huskeliste fra tidligere møder

Løbende

Færdig
Behandlet

Ansvarlig

X
X
X
X
X

X

6. Andre punkter til orientering
7. Godkendelse af referat
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1. Meddelelser fra formanden (AL).
- Tilbud til nye medlemmer
Bestyrelsen fastsatte det tilbud, klubben vil give til nye medlemmer, der melder sig ind på
Golfens dag.
Det gælder både for helt nye golfere og til medlemmer der kommer fra andre klubber.
- Bestyrelsens sammensætning og opgaver efter ansættelsen af Jesper
Jesper udtræder af bestyrelsen pr. 1.4. 2011.
Det efterlader Begynderudvalget uden repræsentant. Bestyrelsen udpegede ikke nogen ny
repræsentant, da det forventes at Jesper på bestyrelsen vegne stadig varetager opgaverne.
Eventuelt vil Jesper viderebringe emner fra Begynderudvalget til behandling ved bestyrelsen.
Det samme vil være gældende for Regel- og handicapudvalget.

Ansvarlig

Bestyrelsen ønsker ikke på nuværende tidspunkt at supplere sig selv hverken med suppleanten
eller ved at invitere andre efter vedtægterne.
- Referat fra DGU´s repræsentantskabsmøde.
Allan Larsen og Jesper Helmer har deltaget i DGU´s repræsentantskabsmøde i Korsør.
Det mest diskuterede punkt var spørgsmål om Flex-medlemskaber. Det har givet flere klubber
landet over problemer. Mange medlemmer har fået medlemskabet og har drænet klubberne for
kontingentkroner – samtidig med, at Flexmedlemskabet ikke giver rettigheder til spil på
Regionshold, eller til at få rabat på andre ordninger. Klubberne indrømmede at have ”sovet i
timen”, og ville gerne regulere og ændre på ordningen. Det kunne så ikke lige lade sig gøre.
Realiteterne står fast med vendingen om at fuldt medlemskab giver fulde rettigheder og
begrænset medlemskab giver begrænsede rettigheder.
I Albertslund Golfklub er vi ikke ramt af problemer af denne art. Vi har ikke lavet Flex-ordninger
af samme årsag, vel vidende, at det vil give en rokade i medlemsskaren, som vi ikke er rustet til
endnu.
2. Meddelelser fra kassereren
- Gennemgang af kvartalsregnskaber
Knud Heinrichs gennemgik kvartalsregnskabet.
Medlemsafgangen hen over vinteren sætter sine spor, men økonomien hænger stadig pænt
sammen. Vi sigter stadig mod et lille overskud. En god Golfens dag vil dog hjælpe til at skabe
luft og muligheder.
- Gennemgang af medlemssituationen
Medlemstallet ligger stort set på budget. På den måde ser det pænt ud, men der vil altså fortsat
være en meget stram styring af økonomien.
Restancelissten bliver stadig mindre. Inge Johannesson har arbejdet meget med at få hold på
ordninger og betalinger.
Bestyrelsen diskuterede og enedes om, at medlemmer i restance vil få besked om at skyldige
beløb fremover vil blive indsendt til inddrivelse via incasso. Vi vil selvfølgelig følge reglerne for
varsler osv.
Fra terrassesnakken har det været oplyst, at medlemmer der ikke vil være medlemmer længere
blot kan undlade at betale. Dermed skulle de slippe ud af deres mellemværende med klubben.
Dette er faktisk ikke rigtigt. Det blev ganske rigtigt nævnt på generalforsamlingen, men bliver
altså ikke mere rigtigt af den grund. Forrige år så situationen anderledes ud, da klubben modtog
overraskende mange udmeldelser og ikke havde en klar procedure for restancer og heller ikke
var helt konsekvent i forhold til medlemmer der meldte sig ud på ”forkerte” tidspunkter.
Proceduren omkring kontingentbetalinger og udmeldelser er blevet strammet meget op, og vil
blive fastholdt.
- Leasing af 2 maskiner til Greenkeeperne.
Bestyrelsen godkendte at klubben kan lease 2 maskiner til greenkeeperne.
Knud Heinrichs skriver unde og Bjørn Foss kontakter maskinfirmaet

KH
BF

3. Meddelelser fra udvalgene
a. Ungdomsudvalg/eliteudvalg
Udvalget efterlyser en mere bred interesse og opbakning fra pårørende til spillerene. Deltagelse
i arrangementer, en planlagt sommertur og ikke mindst spilledage er jo betinget af at spillerne
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kan komme frem – hvilket i høj grad afhænger af kørsel.
Den manglende opbakning kan medføre at noget må aflyses. Det vil være ærgerligt for de unge
og får stemningen generelt.
Der er planlagt en sommertur for 6 unge, som helt sikkert gennemføres med udvalgets
arbejdskraft.
Der er tilmeldt 4 hold i turneringer.
Et hold i U16 – to hold i U19 og et Ynglingehold.
Træning for ungdom foregår om onsdagen – og for eliten om fredagen. Begge dage mellem
16.00 og 18.00.
b. Klubhus
c. Turneringsudvalg
d. Sponsorudvalg
Forhold for sponsorer
Bestyrelsen diskuterede kort forholdene for vores sponsorer nu og hvad vi eventuelt kan gøre
fremover. Allan Larsen vil på baggrund af en kontakt, komme med et oplæg som kan forbedre
vores grundlag for kontakt med sponsorer.
e. Baneudvalg
Bolde til Rangen vil blive indkøbt. Jesper undersøger de tilbud vi har fået og sørger for indkøb –
også med logo fra Nykredit.

AL

JH

Boldmaskinen (altid et godt indslag)
Der vil blive monteret vibrator og pumpe i denne uge. Vagn Jensen og Jørn Bast involveres.
Dermed skulle alt fungere og boldmaskinen fyldes med bolde til aftapning.
Boldopsamlerne har selvfølgelig lige håndsorteret boldene så de gamle ikke kom med op i
maskinen. Det vil dog være nødvendigt at sortere en gang til, da vi altså må vente på at få de
nye bolde leveret.
Fairway er blevet vertikaldrænet og en masse ”propper” er blevet samlet op. Der skal køres nyt
vækstlag på, så denne jord kan fejes ned i hullerne.

BF

Teestedet på hul 4 forventes at blive etableret i samme arbejdsgang som jord køres ud på
banen, når fairways skal have nyt vækstlag.
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
- Hul i taget på Vesterled.
Vi har konstateret et hul i taget på Vesterled – lige over bagopbevaringen. Claus Sørensen har
lovet at lappe hullet.
- Alt til Golfens dag
Der er lavet annoncer og artikler til diverse aviser. Flyers er lavet. Der er lavet mail til alle
medlemmer. Foldere med oplysninger er lavet. Faktisk kan vi sige at være klar.
Der er dejligt mange klubmedlemmer der har meldt sig til at give en hånd.
- Der bliver afholdt et introduktionsmøde den 11. 4. for alle nye og nyere medlemmer af
klubben. Bjarne Meyer, Peter Olsen, Allan Larsen og Jesper Helmer deltager.
- Bag mærker 2011 er kommet og er klar til udlevering til alle medlemmer der har betalt
kontingent.. Dette annonceres på hjemmesiden. Mærkerne vil ikke blive sendt med post – og
der vil heller ikke blive tale om selvbetjening.
- Terrassedøren.
Efter udlejning skal låsen udskiftes. Den bedste løsning vil være at få lavet en lås der kan åbnes
med en særlig nøgle – som dog teknisk indgår i husets øvrige system.
- EDB. Vi er i gang med en omlægning af systemet. Gamle programmer slettes, der bliver
ryddet op på drev og servere. Vi skal have indlagt et andet postprogram og have sikkerhed for
acceptable forbindelser. Hjemmesiden indgår som en del af dette og skal laves i et andet
format.
Det er en længere proces der går langsomt, da vi hele tiden skal sikre, at vi ikke sletter noget vi
ville have gemt. F.eks. al korrespondance via mail. Vi skal have opsagt aftaler og indgå nye.

BF

HM – JH

JH

AL – JH

JH
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- Forhold for passive medlemmer
Bestyrelsen diskuterede, om det er muligt at gøre noget for medlemmer med passivt
medlemskab, som kunne øge værdien af medlemskabet.. Eventuelt om det er muligt at åbne for
spil på banen et begrænset antal gange.
Det er umuligt at snakke om tillæg til passivt medlemskab uden at berøre emnet om Flexmedlemskaber. Dermed dukker en masse administrative opgaver op som klubben ikke pt. kan
håndtere. Såfremt vi på et senere tidspunkt skulle få mulighed for at lave elektronisk
tidsbestilling og –start, vil sagen stå anderledes.
5. Huskeliste fra tidligere møde
6. Andre punkter til orientering
7. Godkendelse af referat
Referatet fra blev underskrevet

JH

Til godkendelse referat nr. 3 - 2011.

Formand Allan Larsen _________________

Kasserer Knud Heinrichs _________________________

Henning Madsen _____________________

Bjørn Foss ____________________________

Inge Johannesson _________________________

Hanne Lunddal____________________________

Jesper Helmer ___________________________
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