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3. A Meddelelser fra andre
4. Meddelelser fra sekretariatet
- Banelukninger
- Særlige medlemskaber
- Ind- og udmeldelser - inkasso
- Udvalgsmatch den 25. juni
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6. Andre punkter til orientering
7. Godkendelse af referat

1. Meddelelser fra formanden (AL).
- Ingen meddelelser. Formandens indlæg er dækket under andre punkter i dagsordenen.
2. Meddelelser fra kassereren
- Gennemgang af medlemssituationen
Medlemstallet ser pænt ud. Faktisk bedre end på samme tidspunkt sidste år. Kassereren er
derfor glad men fastholder den stramme økonomiske styring og påholdenhed som hidtil. Der er
lige et stykke vej endnu til den ønskede økonomiske balance.
- Gennemgang af restancelisten
Restancelisten er på nuværende tidspunkt prisværdig kort. Det er efterhånden meget få, der
skylder klubben for kontingent og rykkergebyr.
Det skyldes ikke mindst det meget store arbejde, der er lavet for at inddrive udeståender.
Emnet om betaling af kontingent og restance bliver taget op i dette referat under punktet:
Meddelelser fra sekretariatet

Ansvarlig

IJ

3. Meddelelser fra udvalgene
a. Ungdomsudvalg/eliteudvalg
- Børnehold
Der har været en del henvendelser om medlemskab for børn – under 8 år. Faktisk så mange, at
det kunne overvejes at lave et særligt hold for de børn.
Klubben har allerede nogle få børn i den alder, som træner og spiller.
Bestyrelsen diskuterede forholdene for Ungdomsudvalget – og et børnehold - i sammenhæng
med presset på banen sådan som det er nu.
Under dette punkt skal det foreløbig refereres at klubben ikke på nuværende tidspunkt mener at
have kapacitet til at åbne for et børnehold. Se i øvrigt under punktet: Meddelelser fra
sekretariatet
- Kommunal golfuge
Udvalget vil gerne vide hvornår der afholdes den kommunale golfuge.
Faktisk er det sådan at der ikke længere findes en kommunal uge hvor børn fra Albertslund kan
deltage i mange forskellige aktiviteter hen over sommeren. Af sparehensyn har Albertslund
kommune nedlagt denne aktivitet.
Der er dog andre kræfter i kommunen, der har taget initiativ til at skabe muligheder for børn i
sommeren 2011, og det kan vi deltage i.
Vi vil derfor fastlægge en uge, hvor vi vil invitere børn til at komme på anlægget i løbet af
sommeren.
- Børneattester
De årlige børneattester er klar til at blive udfyldt og sendt.
b. Klubhus
- Gennemgang af hele huset.
Allan Larsen, Alice Hougaard (evt. andre fra klubhusudvalget) og Jesper Helmer vil meget snart
gennemgå hele huset med de funktioner og faciliteter der findes nu. Det kan betyde omrokering
og nye arrangementer eller (forhåbentlig) udbedring af forholdene.
c. Turneringsudvalg
- Stor tilmelding til klubmatcher.
Turneringsudvalget især og klubben generelt kan glæde sig over helt overtegnede klubmatcher.
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- Ingen klubmesterskab i hulspil.
Netop som alle kan glædes over overstående må Turneringsudvalget konstatere, at der ikke i år
har været tilmeldinger nok til at etablere klubmesterskaber i hulspil.
d. Sponsorudvalg
e. Baneudvalg
- Banen lige nu.
Fairways er blevet priklet og eftersået – nu venter vi kun på regn, så har vi meget snart en rigtig
flot bane. Det har givet greenkeeperne og baneudvalget nogle lange arbejdsdage.
Teested på hul 4 er blevet færdiggjort, med opbygning og græstæppe. Om ganske kort tid vil
det kunne indvies.
Flere spillere har kommenteret beskæring af træerne på banen. Især blommetræet på hul 5 har
givet anledning til kommentarer. Ifølge baneudvalget har det været nødvendigt at beskære
blommetræet så hårdt for at undgå, at det knækkede – og i øvrigt gælder det også beskæring
af andre træer – de beskæres ikke for at gøre spillet nemmere, men for at bevare træerne og
undgå at de falder i vind og vejr.
- Trafik over hul 1.
Der er øjensynlig flere, der nu har fundet vej mellem klubhuset og Vesterled ved at gå hen over
hul 1. Den trafik skal stoppe og spillere skal bruge den asfalterede vej.
- Aftale om leasede maskiner
Klubben har allerede nu indgået aftaler om leasing af maskiner, der vil blive leveret til næste år.
Bestyrelsen vil dog også have en aftale om tidligere levering eller anden aftale om brug af
maskinerne, hvis uheldet skulle ramme vores nuværende, aldrende maskiner.
- Baneskiltning
Der er kommet nye skilte på banen. Rigtig flot. Enkelte mener der bør tilføjes afstande fra f.eks.
bunker til hul – fra tee til bunker osv.
Ud fra det foto materiale fra skiltene, kan der måske laves en reel baneguide. Her kan afstande
passende indskrives.
- Øldåser i skraldespande
I denne tid bliver der fundet mange øldåser i skraldespandene rundt om på hele anlægget. Vi
går glip af en masse pant-penge som ellers kunne medvirke til at holde ølprisen nede.
f. Begynder(kanin) udvalg
g. Informationsudvalg
- Der er kommet et velunderbygget forslag til en ny og stærkt forbedret hjemmeside. Jesper
laver det videre arbejde og får lavet en kontrakt om pris, opsætning, hosting og vedligehold,
som kan underskrives.
Samme leverandør kan skaffe bedre og billigere opsætning og hosting af vores mail.
h. Klub-i-klub: ”60-er”, Dame og Herre
i. Visioner
3.A Meddelelser fra andre
4. Meddelelser fra sekretariatet
- Banelukninger
Som altid om foråret er der mange banelukninger i kalenderen. Det giver en del frustrationer for
spillere, der ikke deltager i de anmeldte arrangementer. Et blik hen over
banelukningskalenderen giver da også indtryk af mange lukninger og pres på banen.
Med en 9 hullers bane vil der altid være mere pres, da spillerne går ud samme stede 2 gange på
en runde.
Klubben har fået mange nye medlemmer de sidste par år, og det er oplagt at de ikke kommer
her for at læse om banelukninger. De vil spille golf.
Bestyrelsen diskuterede disse forhold og vil meget gerne medvirke til at mindske antallet af
banelukninger. Derfor vil der frem mod næste sæson blive snakket med alle interessegrupper og
udvalg i klubben, om de forhold der nødvendiggør banelukning og om, hvad vi alle kan gøre for
at mindske antallet.
Som udgangspunkt vil bestyrelsen hellere se skiltning med ”Mange på banen” frem for skilte
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med ”Lukket”.
Under dette emne vil der også være lejlighed til at formulere og tydeliggøre, at bestyrelsen
ønsker at favorisere 4 bolde i spidsbelastningen. Måske kan det afhjælpe en smule på plads og
tempo hvis vi kan undgå det meget urytmiske med 2 – 2 – 4 – 3 – 1 – 4 – 2 bolde på banen og i
stedet kan opfordre mange til at gå ud i 4 bolde.
- Særlige medlemskaber
Med baggrund i flere henvendelser har bestyrelsen igen diskuteret om det kunne være nu,
klubben kunne tilbyde særlige ordninger for særlige grupper af medlemmer. Her er det ikke
kun, men også Flex-medlemskaber der tænkes på.
Henvendelserne handler ofte om en slags prøvemedlemskab. Det kan også være passive der vil
se om lysten kan udvikles, en ægtefælle der vil se hvad golf er for noget eller dobbelt
medlemskab til nedsat pris.
Bestyrelsen ønsker ikke på nuværende tidspunkt at lave ordninger af denne type. Hvis der bliver
åbnet for disse medlemstyper, skal vi jo også kunne administrere og kontrollere det. Det kan vi
ikke lige nu.
Bestyrelsen er også opmærksom på, at en udvidelse af medlemsantallet, uanset
medlemsformen, vil medføre et øget pres på banen.

Alle

- Ind- og udmeldelser – inkasso
Ind- og udmeldelser har været konstante emner på dagsordenen. Især udmeldelser har givet
anledning til opmærksomhed, men indmeldelser er også blevet diskuteret.
Indmeldelse kan ske når som helst. I administrationen af medlemskabet har det været
hensigten og målet at graduere betaling for indskud, medlemskab og eventuelt introduktion og
træning for begyndere således, at der er et rimeligt forhold i den første betaling, som dækker
frem til næste halvårsbetaling.
Passive medlemmer kan også når som helst skifte status fra passive til fuldt medlemskab. Det vil
igen betyde en gradueret afregning, der dækker frem til næste halvårsbetaling.
Indmeldelser har kun givet anledning til ganske få reaktioner fra medlemmer.
Det ser ganske anderledes ud, når vi ser på udmeldelser.
Noget tyder på at Vedtægternes § 3 ikke er kendt i alle kredse og selvom de er, virker det som
om alt er til forhandling.
Bestyrelsen fastslår, at medlemskab i golfklubben gælder for et kalenderår af gangen. At
kontingentet forfalder 1.1. og 1.7. betyder ikke, at udmeldelse kan ske til – eller omkring - en
kontingentbetaling. Klubben har et årskontingent og udmeldelse kan kun ske op mod et
årsskifte - senest 2 måneder før – altså senest den 31.10.. Man kan således sagtens melde sig
ud i januar måned men udmeldelsen får først effekt sidst i december. Det vil sige, at
medlemmet stadig hæfter for betaling for hele året.
Det samme gælder for status skift fra fuldt medlemskab til passivt medlemskab. Skader, sygdom
og mistet lyst er ikke argumenter for at skifte status midt i året. Her gælder vedtægten om
årsmedlemskab også.
Muligheden, som er givet til medlemmerne om at betale kontingentet i 2 halvdele, betyder altså
ikke på nogen måde, at det er det samme som et halvt års medlemskab. Det er udelukkende en
mulighed for medlemmerne for at fordele de økonomiske byrder på to betalinger om året.
Der har været arbejdet meget - rigtig meget – med opkrævning af restancer de sidste par år.
Det er sideløbende blevet diskuteret om klubben skulle tilknyttes et inkasso-firma.
På generalforsamlingen – og andre steder – er disse forhold også blevet diskuteret, og det har
afstedkommet et højst uønsket rygte om ”man kan jo bare lade ære med at betale – der sker jo
ikke noget…”
Der har, på den måde, nok været ganske god grund til at engagere et inkassofirma, men ikke
den store lyst. Samtidig har prisen for anmeldelse til RKI været over det niveau, som
bestyrelsen har fundet rimeligt.
Nu er der så fundet muligheder for at blive tilknyttet et inkassofirma, hvor pris og ydelser passer
fint sammen med bestyrelsens intentioner.
Proceduren for opkrævningerne af kontingent vil være den samme som hidtil for klubben, med
faktura – rykker (med gebyr) og anden rykker (med yderligere gebyr) og en meddelelse om at
opkrævningen overgår til inkasso med yderligere gebyrer samt ikke mindst opkrævning af hele
årets kontingent.
I løbet af den næste måned bliver der indgået en aftale.
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- Begynderpakker
Klubben har i år fået så mange nye medlemmer at der ikke er flere ”begynderpakker” tilbage.
Begynderpakker er en samling af tilbud til nye golfere som indeholder bl.a. træning hos Peter
Olsen. Vi har aftalt et vist antal begyndere med Peter og det antal har vi nu nået.
Bestyrelsen vil ikke lige nu indgå en ny pakke-aftale med Peter. Vi afventer den dag i august
hvor klubben afholder åbent hus, før vi laver et tilbud til nye golfere.
Nye medlemmer der ønsker eller skal have træning, instruktion og regelprøve må derfor købe
sig sig til ydelserne. Medlemskab kan de opnå på almindelige vilkår.
- Udvalgsmatch den 25. juni
Jesper vil snarest begynde at invitere til denne store dag. Samtidig vil han sørge for at arrangere
forløbet med spil, mad og glade mennesker.
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5. Huskeliste fra tidligere møde
6. Andre punkter til orientering
7. Godkendelse af referat
Referatet fra 4. april blev underskrevet
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Til godkendelse referat nr. 3 - 2010.

Formand Allan Larsen _________________

Kasserer Knud Heinrichs _________________________

Henning Madsen _____________________

Bjørn Foss ____________________________

Inge Johannesson _________________________

Hanne Lunddal____________________________
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