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1. Meddelelser fra formanden
- Engagement hos Inkasso
- Opsigelse af medlemskab
- Øl – salg. Nye ølpriser - og sortiment
- Greenfee indtægt
- Hjemmesiden?
- Timer for kontor og greenkeeper.
- Nyhedsbrev til bestyrelsen
- Gaver og andre opmærksomheder.
- Greenfee aftale med Kalundborg
- 100 kr. medlemskontingent
- Banelukninger - Ad hoc udvalg.
- Præmier til matcher
2. Meddelelser fra Kassereren
- Medlems situationen
3. Meddelelser fra udvalgene
a. Ungdoms- /eliteudvalg
b. Klubhus
c. Turneringsudvalg
d. Sponsorudvalg
e. Baneudvalg
Albertslund Kommunes miljø-mand
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Behandlet
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AL – HM
ALLE
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f. Begynderudvalg
g. Regel- og handicap
h. Informationsudvalg
i. Klubber i klub: Hopla, 60´er, Dame og Herre
j. Visionsudvalg
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3. A Meddelelser fra andre
4. Meddelelser fra sekretæren
- Hjertestarter
- Medlemstilgang
- Boldopsamler
- Åbenthus i august
- Skur omkring boldvaskeren
- Huslukkertjansen
5. Huskeliste fra tidligere møder
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AL

6. Andre punkter til orientering
7. Godkendelse af referat

1. Meddelelser fra formanden (AL).
- Engagement hos Danske Inkasso
Aftalen er på plads. Den vil komme i brug så snart der viser sig behov. Der er nogle ganske
klare regler og forhold vi skal overholde før vi gør brug af denne mulighed.

Ansvarlig

JH

- Opsigelse af medlemskab - skal det ændres til 2 gange årligt?
Punktet blev diskuteret under hensyntagen til, at det er generalforsamlingen, der afgør, hvordan
vedtægterne omkring medlemskab – og udmeldelse – ser ud.
I diskussionen indgik emner som sygdom, rejser, mistet lyst og medlems service på den ene
side og klubbens budget og administration på den anden side.
Bestyrelsen ønsker ikke at indstille at udmeldelse kan ske flere gange om året.
- Øl - salg
… og hvordan undgår vi øldåser i skraldespandene
Bestyrelse fik et regnskab for ølsalget inklusiv den pant vi får retur.
Resultatet viser at tallene ligger lige over det budgetterede.
Nye ølpriser - og sortiment.
Der er ingen tvivl om, at klubben taber en del på den pant vi ikke får retur. Her er det særligt
sodavandsflasker der ikke bliver afleveret i klubbens returkasse.
Samtidig bliver der til stadighed fundet en masse dåser i banens affaldsspande. Det er både
”danske” pant-dåser og også ”tysker-dåser”. Det giver en masse arbejde til greenkeeperne som
skal sortere affaldet.
Faktisk får vi ændret sortimentet i automaten i løbet af juni måned, således, at vi ikke har ret
mange sodavandsflasker længere, men kun dåser. Der sker også få andre ændringer baseret på
salget.
Prisen på sodavand sættes ned til 10,00 kr.
Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at aflevere alle dåser – og eventuelle flasker - i
klubhusets dertil indrettede kasse.
Et opslag laves til banen.

JH

- Greenfee indtægt
Pr. dags dato har der været 160 greenfee spillere, som fordeler sig med 110 på 18 huller og 50
på 9 huller.
- Hjemmesiden?
Vi er i proces med at lave en ny hjemmeside. Der bliver lavet en kontrakt og en ny hjemmeside
kan blive lanceret på generalforsamlingen i november.
Bestyrelsen vil blive præsenteret for hjemmesiden og skal godkende den før den kan afleveres
til klubben og blive fremlagt til generalforsamlingen.
- Timer for kontor og greenkeeper.
Timeopgørelser laves løbende og vil blive sendt til Allan Larsen.

JH
ALLE

JH

- Nyhedsbrev til bestyrelsen
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Jesper har lavet et oplæg til bestyrelsesmøderne og dette kan betragtes som nyhedsbrev. Frem
mod dette bestyrelsesmøde er der ikke lavet noget oplæg, da EDB-systemet har været i udu.

JH

- Gaver og andre opmærksomheder.
På baggrund af flere mærkedage for medlemmerne, har det tidligere været diskuteret om
klubben skulle give gaver til runde fødselsdage osv.
Det er besluttet for længe siden og fastslås igen, at klubben ikke giver gaver ved
medlemmernes mærkedage.
Senest har der været lavet en halv-privat indsamling til et medlems fødselsdag – og det er en
ordning der accepteres og kan tages op fra gang til gang.
- Greenfee aftale med Kalundborg
Jesper vil søge at indgå en greenfeeaftale med Kalundborg Golfklub og gensidig greenfee aftale.
- 100 kr.´s puljen i medlemskontingent.
Det kunne være et stort ur på gavlen mod teested 1. Eller andet alternativ. Andre forslag er
velkommen.
Ingen forslag blev aftalt til indkøb.
Bestyrelsen gør i øvrigt opmærksom på, at det jo ikke kun er et spørgsmål om at bruge
pengene her og nu. Der kan være formål på længere sigt, som vi ønsker at spare op til og som
er meget omkostningsfulde så som: ny green på hul 2, vand ved green på hul 9 osv.
- Banelukninger - Ad hoc udvalg.
Som altid i foråret er der stort pres på hul 1 især og på banen som helhed.
Kanindag, Herredag, Damedag, Ungdom, 60-er klub, Regionsmatcher, Elitematcher,
Ungdomsmatcher, Klubmatcher og turneringer fylder rigtig meget på banen.
Samtidig er der kommet mange nye medlemmer – og de kommer for at spille golf.
Bestyrelsen vil nedsætte et udvalg, der kan komme med forslag til, hvordan vi kan fordele
spilletid og banelukninger på den mest hensigtsmæssige måde.
- Præmier til matcher
Det er vigtigt, at vi indkøber præmier til klubbens turneringer via vores sponsorer.
Bestyrelsen opfordrer alle – også klub-i-klubberne - til at bruge vores sponsorer til
præmieindkøb.
Et overblik over præmierne viser, at det sker i langt de fleste tilfælde, men bestyrelsen ønsker,
at alle indkøb går den vej.

JH

ALLE

AL – HM –
JH

ALLE

2. Meddelelser fra kassereren
- Medlemssituationen
3. Meddelelser fra udvalgene
a. Ungdomsudvalg/eliteudvalg
b. Klubhus
c. Turneringsudvalg
d. Sponsorudvalg
e. Baneudvalg
Albertslund Kommunes miljø – mand har været i klubben for at undersøge rygtet om et massivt
olietab eller spild på banen.
Claus Sørensen kunne vise rundt og udpege den stribe på hul 4, som der måtte være snak om.
Striben er vurderet til ikke at være særligt omfattende og derfor skal vi ikke gøre mere ved det.
I øvrigt er der ikke tale om megen olie – men selv i små mængder vil en meget varm væske få
græsset til at gå ud. Græsset lukker snart den bare stribe.
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
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- Hjertestarter
Først i juni blev der afholdt et kursus for øvede ”Hjerte-starter folk” i klubben. Det er et kursus
som TrygFonden står for. Det er også dem, der har bevilget og har sat maskinen op.
Samme dag blev der afholdt et begynderkursus. Et ganske godt kursus som gør deltagerne
mere fortrolige med procedure og maskine.
Et begynderkursus er planlagt til gennemførelse næste år.
Vi håber selvfølgelig, at der ikke bliver brug for maskinen, men derfor vi alligevel håbe, at der er
flere der vil gennemføre kurset.
- Medlemstilgang
Medlemstilgangen er stagneret lige nu. Vi har nået et rigtig pænt antal medlemmer i foråret,
hvilket aktiviteten på range og kaninaften vidner om.
Bestyrelsen har i forhold til Peter Olsen, aftalt et antal ”pakke-løsninger” med træning og
prøver. Det antal pakker er nu helt opbrugt.
Vi skal derfor forhandle en ny pakkeløsning med Peter, så vi fremover kan modtage nye golfere
som medlem.
- Åbent hus i august
Den 20. august afholder klubben Åbent hus. Vi skal have gang i annoncer i aviser og på nettet
samt have skrevet en mail ud til vores medlemmer.
Klubben vil lave et godt tilbud til alle nye medlemmer der melder sig ind den 20. august.
Arrangementet vil blive lavet stort set som sidste år. Enkelte justeringer bliver rettet til.

AL – JH

JH – ALLE

Boldopsamler
Boldopsamleren er ved at være slidt op. Vi har fået tilbud på en anden. Købet bliver dog ikke
aktuelt i dette finansår.
Skur omkring boldvaskeren
Vi vil have bygget et skur omkring boldvaskeren og dispensoren. Vores ellers så dygtige og
flittige Flemming Fallesen må melde af på selve byggeriet, men vil gerne være konsulent.
Vi mangler derfor at skaffe et hold af skur-byggere – gerne med hænderne skruet rigtigt på –
der vil påtage sig opgaven.
Huslukkertjansen
Der er ikke mange der har meldt sig som ”huslukkere”.
Det er desværre så ensbetydende med at havedøren vil blive låst relativt tidligt.

AL - JH

5. Huskeliste fra tidligere møde
6. Andre punkter til orientering
7. Godkendelse af referat
Referatet fra 12. maj blev underskrevet

JH
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Til godkendelse referat nr. 5 - 2010.

Formand Allan Larsen _________________

Kasserer Knud Heinrichs _________________________

Henning Madsen _____________________

Bjørn Foss ____________________________

Inge Johannesson _________________________

Hanne Lunddal____________________________

Jesper Helmer ___________________________
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