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1. Meddelelser fra formanden
- Anmodning om brug af klubhuset
- Kontrakt med Peter Olsen
- Oplæg til generalforsamling - vedtægtsændringer
2. Meddelelser fra Kassereren
- Medlemstal pr. 7.9. Herunder udmeldelser
- Økonomien 2010 – 11
- Budget 2011 - 12
3. Meddelelser fra udvalgene
a. Ungdoms- /eliteudvalg
- Arbejdet i udvalget
- Brev fra Køge og DGU
- Elitens økonomi
b. Klubhus
c. Turneringsudvalg
- Spillepres på banen. Afvikling af turneringer
d. Sponsorudvalg
- Nye scorekort
e. Baneudvalg
- Ny EL-tavle i pumpehuset
- Lange drives på rangen
- Ændringer på baneforløbet
- Vand fra klubhustaget
f. Begynderudvalg
- Forslag om afvikling af kanintiden
g. Regel- og handicap
h. Informationsudvalg
i. Klubber i klub: Hopla, 60´er, Dame og Herre
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j. Visionsudvalg
3. A Meddelelser fra andre
4. Meddelelser fra sekretæren
- Ny hjemmeside – hurtig gennemgang
- Punkter udsendt via mail inden mødet.
5. Huskeliste fra tidligere møder

X

JH
X

6. Andre punkter til orientering
7. Godkendelse af referat
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1. Meddelelser fra formanden (AL).
- Anmodning om brug af klubhuset.
Et medlem har spurgt om muligheden for at bruge en del af klubhuset til liberalt erhverv.
Bestyrelsen vil ikke bevilge denne mulighed.
- Kontrakt med Peter Olsen.
Allan Larsen og Jesper Helmer har snakket kontrakt med Peter Olsen – gældende for næste
sæson. Der er stort set enighed om indholdet.
Der vil dog blive afholdt et møde med Peter om afviklingen af juniortræningen, hvor også
Hanne Lunddal deltager. Jesper arrangerer.
- Oplæg til generalforsamling – vedtægtsændringer
Bestyrelsen overvejede, om der skulle være ændringer til vedtægterne, men fandt ikke grund til
ændringer – fra bestyrelsens side. Der kan jo stadig komme ændringsforslag fra medlemmerne.
På valg til bestyrelsen i år er: Knud Heinrichs, som kasserer (genopstiller), Bjørn Foss (som
genopstiller) Inge Johannesson (som genopstiller) og Hanne Lunddal (som genopstiller)
2. Meddelelser fra kassereren
- Medlemstal pr. 7.9. Herunder udmeldelser
Bestyrelsen gennemgik tallene for indmeldelser i år og det samlede medlemstal. Faktisk er
medlemstallet temmelig højt. Det skal dog ses i sammenhæng med de medlemmer, der allerede
nu har meldt sig ud med virkning til 31.12. 2011, og også de medlemmer vi forventer melder sig
ud inden 31.10.
Bestyrelsen vil i budgettet for 2012 anslå et forsigtigt antal medlemmer, så der ikke kommer
ubehagelige overraskelser.
- Økonomien 2010 – 11
Knud omdelte regnskab for 11 måneder. Det antydes, at klubben i år ikke har været præget af
de store overraskelser og at det er muligt at komme ud af regnskabet med et mindre overskud.
- Budget 2011 – 12
Knud vil – på baggrund af indstillinger fra bestyrelsen, regnskabstallene fra 2010 – 11
medlemsforventningen og forslag til investeringer – udforme et foreløbigt budget for 2011 – 12.
Dette budget kan forelægges bestyrelsen til næste møde – den 19.10. 2011.
Der er nu lavet en prioriteret liste med ønsker – og denne liste vil blive realiseret i et fornuftigt
budget.
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3. Meddelelser fra udvalgene
a. Ungdomsudvalg/eliteudvalg
- Arbejdet i udvalget
Udvalget og arbejdet kunne godt trænge til lidt støtte og hjælp fra forældre og/eller andre
interesserede.
Det er forbundet med en del besvær at kontakte og få respons til og fra de unge, selvom der er
forsøgt med sedler, telefon og Facebook.
Hen over sommeren er nogle træningspas er blevet aflyst pga. sygdom og der er også bøvl med
presset på banen onsdag og fredag.
Alt i alt ikke befordrende for et godt ungdomsarbejde og det er et dybtfølt håb, at det kan se
anderledes ud i næste sæson.
- Brev fra Køge og DGU
En divisionsmatch mod Køge har indeholdt nogle forhold som Køgespillerne har fundet
anledning til at skrive til DGU om.
Fra spillerne i Albertslund har DGU modtaget et svar på henvendelsen og derefter har DGU så
svaret begge klubber.
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Svaret fra DGU er fuldt tilfredsstillende for Albertslund og vi tager DGU´s henvendelse og de
angivne anvisninger til efterretning.
- Elitens økonomi.
Holdlederen for eliteholdet har gjort sig store og hæderlige anstrengelser for at holde det
udmeldte budget. Bestyrelsen ser gerne, at budgettet holdes men anerkender indsatsen og den
aktuelle lille overskridelse får ingen konsekvenser for næste år.
b. Klubhus
c. Turneringsudvalg
Spillepres på banen. Afvikling af turneringer
Trods flere og lange debatter om presset på banen – især om foråret – er der ikke kommet
skelsættende forslag eller ideer frem.
Det der kan og vil blive ændret er, at regionsmatcher afvikles med kun en match pr. dag, og at
de løbende matcher – Wittrup par match, Peter Maler cup, og Nykredit cup, først har
sæsonstart en måned senere end normalt.
Bestyrelsen er helt på det rene med at presset er stort i foråret, da mange spillere er meget
opsatte på at komme ud at spille golf. Der er mange golfhungrende nye og gamle medlemmer
samtidig med, at der er en del turneringer og arrangementer der bliver afviklet.
Det vil blive efterstræbt at annoncere bedre om de banelukninger, der skal være gennem en
bedre kalender på hjemmesiden.
Samtidig må hele klubben erkende og acceptere, at det er en 9 hullers klub vi er medlem af.
Med de fordele og fornøjelser det giver. Det uheldige ved en 9 hullers bane er, at spillere der
spiller 18 huller kommer tilbage til udgangspunktet 1½ - 2 timer efter start, og vil dermed
optage en del nye starttider.
d. Sponsorudvalg
- Nye scorekort.
Der er kommet nye scorekort. Der er ikke ændringer i forhold til golf-delen, men der er kommet
nogle nye sponsoer.
e. Baneudvalg
- Ny EL-tavle i pumpehuset
Der har været en del bøvl med strøm og vand til boldvaskeren.
El-kablet til pumpehuset er lavet så det kan holde i nogle år.
Vandet til boldmaskinen styres af de pumper, der også forsyner vandingsanlægget på banen.
Det er nogle store pumper, som starter hver gang der bruges vand i boldmaskinen. De store
pumper kan dog ikke klare at pumpe så små mængder vand og relæet slår fra hver gang.
Der har været foreslået flere løsninger, men det antydes nu, at en udskiftning af El-tavlen kan
løse problemet permanent.
Det bliver noget af en investering, men vil også blive en holdbar og varig løsning – ikke kun for
boldmaskinen men også for vandingsanlægget.
- Lange drives på rangen
Der er i forbindelse med klubmesterskaberne set flere rangebolde på hul 2. Det antages at være
langtslående spillere, der slår de store driverslag.
Bestyrelsen henstiller at spillere - der ved, at de kan slå ikke bare til hegnet men også over
hegnet for enden af rangen – ikke slår driver.
Det er ganske enkelt for farligt.
- Ændringer på baneforløbet
Fra et medlem har baneudvalget modtaget forslag til ændringer på banen. Det handler om
anlæggelse af flere teesteder så hullerne 1 – 9 spilles på et sæt teesteder og 10 til 18 spille på
et andet sæt teesteder.
Baneudvalget og bestyrelsen finder forslaget interessant og faktisk også realiserbart. Forslaget
vil blive gemt, men ikke glemt.
- Vand fra klubhustaget.
Der blev stillet et forslag om at indsamle regnvand fra klubhustaget til brug for toiletskyl.
Forslaget er ikke helt afvist, men savner projektering og økonomi.
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f. Begynder(kanin) udvalg
- Afvikling af kanintiden.
Bestyrelsen diskuterede de forhold, der er gældende for kanintiden og dermed spilletilladelser i
klubben. Der er enkelte ting, som bør ændres, og dette vil blive diskuteret med kaninførerne og
blive nedskrevet, så alle kender forholdene.
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Allan Larsen har skrevet nogle forslag, som ændrer en del på forholdene for kaniner og
kanintiden. Forslaget medtages til møderne med de involverede.
Forholdene for 2011 har været lavet for at give kaniner en chance for at komme til at spille golf
– og ikke bare stå på rangen. Dermed har vi nogle erfaringer som vi kan bruge til at lave nye og
tilpassede forhold med.
g. Informationsudvalg

AL-HL-JH

h. Klub-i-klub: ”60-er”, Dame og Herre
i. Visioner
3.A Meddelelser fra andre

4. Meddelelser fra sekretæren
- Ny hjemmeside – hurtig gennemgang
Casper Fischer fik i begyndelsen af mødet mulighed for at gennegå de væsentlige dele af den
nye hjemmeside. Bestyrelsen fik stillet spørgsmål og forventningerne blev sat.
Hjemmesiden vil være klar i demoversion midt i oktober, og klar til fremvisning ved
generalforsamlingen.
- Punkter udsendt via mail inden mødet.
Ansøgninger til Tuborg Fonden og til Nordea Fonden har begge givet afslag.
- Bagskabe er i meget høj kurs.
Mange medlemmer søger at få et bagskab. Alle skabe er dog optaget lige nu og ventelisten er
derfor temmelig lang. Et medlem ønsker plads til en EL-vogn.
Samlet giver det anledning til at se på mulighederne for udvidelse af kapaciteten af skabe.
Der er et par forslag som kan bearbejdes efter behandling i budgettet.
- Diverse tal og statistikker omansattes arbejdstid, medlemmer, øl og kaffesalg var medsendt.
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5. Huskeliste fra tidligere møde
6. Andre punkter til orientering
7. Godkendelse af referat
Referatet fra 20.6.2011 blev ikke underskrevet

JH
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Til godkendelse referat nr. 1 - 2010.

Formand Allan Larsen _________________

Kasserer Knud Heinrichs _________________________

Henning Madsen _____________________

Bjørn Foss ____________________________

Inge Johannesson _________________________

Hanne Lunddal____________________________

Jesper Helmer ___________________________
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