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Nyt fra Bestyrelsen:  

Nyt fra bestyrelsen består denne gang af nedenstående stillingsopslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÆS OM: Nyt fra Bestyrelsen, Klubsekretariatet, 60’er-klubben, Dameklubben, Herre-
klubben, Ungdomsudvalget, Turneringsudvalget, Hole Hunters og PRO’en 

 
 

https://www.sallies.dk/


 
Klubsekretær – Stillingsopslag 

 
Dette er et internt opslag som sendes via Klubnyt. Bestyrelsen ønsker at få interesserede klub-
medlemmer til eventuelt at søge. 
 
Fra 1.1. 2022 søger klubben en klubsekretær 25 timer pr. uge. 
 
Timerne ligger ikke fast hver uge – men fordeles som en årsnorm med flere timer i højsæson og 
færre i lavsæson. Der afsættes også timer til deltagelse i bestyrelsesmøder og klubaktivitet. 
 
Arbejdsopgaverne omhandler bl.a.: 
Administrative opgaver i sekretariatet 
- Klubbens økonomi - herunder bogføring 
- Medlemsregistreringer og indmeldelser – via Golfbox 
- Medlemsservice – personlig betjening - handicapregulering 
- Mailkorrespondance 
- Tjek af gæster i greenfeebogen 
 
Støtte til grupper og udvalg som fx: 
- Koordinering af klubkalender 
- Opdatering af oplysninger på hjemmeside 
- Materiale til begyndere 
- Skilte til sponsorer og udsendelse af greenfeebilletter 
 
For bestyrelsen 
- Dagsorden og referat af bestyrelsesmøder 
- Kontakt til offentlige myndigheder, DGU, DGI oa. 
- Materiale til generalforsamling – dagsorden oa. 
- Orientering om væsentlige ændringer i klubbens forhold 
- Løn 
 
Forefaldende arbejde i klubhuset fx: 
- Service i forhold til orden og mangler 
- Udlejning, lån af klubhuset 
 
I perioder er der travlt med mange henvendelser og opgaver, men hen over året vil der også 
være mere rolige perioder. 
 
Vi søger en person der, med service for øje, kan rumme klubbens medlemmer – med det varie-
rede kendskab til golf og administration, de hver for sig har. 
 
Du skal være klar til at få klubben til at hænge sammen med de grupper og udvalg, interesser 
og krav, der hele tiden er i spil. 
 
En fantastisk arbejdsplads, hvor ikke to dage er ens. 
 
Ansøgning sendes til: 
 
Bestyrelsen 
Albertslund Golfklub 
Snubbekorsvej 54 
2620 Albertslund 
 
Eller via mail: 
post@albertslundgolfklub.dk 
 
Ansøgning skal være bestyrelsen i hænde senest 15. august 2021 



 

 

Nyt fra Klubsekretariatet:  

Kontoret: 

Kontoret er lukket fra og med den 12. juli til og med den 30. juli. 

Ved uopsættelige sager kan man kontakte Greenkeeperne, Bestyrelsen eller flinke klub-
folk, der forhåbentlig kan ekspedere dig videre. 

 

God golf – godt humør og god sommer. 

 

 

 

 

 

Nyt fra 60’er-klubben: 

Ændring i bestyrelsen: 
Den 1. juni takkede Benny Runøe ja til være med i 60'er-klubbens bestyrelse. Benny aflø-
ser Erik Bast, som har hjulpet til siden årets sæsonstart. 
 
Vi siger velkommen til Benny og glæder os til samarbejdet. Og stor tak til Erik Bast for 
hjælpen i bestyrelsen. 
 

Grillmatch: 
Torsdag den 15. juli afholder vi årets grillmatch. Den spilles over 18 huller Stableford med 
start fra rød tee. Da det ikke er muligt at købe små engangsglas mere, dropper vi den lille 
morgenbitter. I stedet vil der blive serveret 1 gl. rosévin til maden. 
 
Man er velkommen til kun at melde sig spisning kl. 13.00. Ønsker du kun at spise, skal du 
sende en mail til kifle@privat.dk. 
 
De, som skal spille match, har første prioritet på listen (max. 72). De, som ønsker at til-
melde sige spisning, kommer med i den rækkefølge, jeg modtager mails. 
 

Sidste frist for tilmelding er fredag d. 9. juli kl.24.00. Læs evt. mere her 
 

  

mailto:kifle@privat.dk
https://albertslundgolfklub.dk/wp-content/uploads/2021/05/Sommermatch.jpg
http://www.karljohan.dk/


Månedens vindere: 
 

Månedens vindere: 

9 huller 18 huller 

Torsdag den 3. juni 

1. plads Vibeke Thornholm  14 point 
2. plads Kirsten Frederiksen  14 point 
1. plads Bjørn Foss  17 point 
2. plads Hans Otto Sørensen  14 point 

1. plads Ingeborg Nielsen  29 point 
2. plads Jytte Pedersen  28 point 
1. plads Niels Erik Andersen  33 point 
2. plads Peter Skovborg  32 point 

Torsdag den 10. juni 

1. plads Vibeke Thornholm  18 point 
2. plads Inge Aggerholm  14 point 
1. plads Niels Erik Andersen  15 point 
2. plads Erik Bast  15 point 

1. plads Lissi Munch   36 point 
2. plads Jytte Pedersen  32 point 
1. plads Hans Otto Sørensen  33 point 
2. plads Holger Pedersen  32 point 

Torsdag den 17. juni 

1. plads Reni Greve  16 point 
2. plads Kirsten B. Larsen  16 point 
1. plads Hans Otto Sørensen  16 point 
2. plads Anders T. Christensen  16 point 

1. plads Ulla Vest   42 point 
2. plads Jytte Pedersen  34 point 
1. plads Bendt Christensen  37 point 
2. plads Peter Skovborg  36 point 

Torsdag den 24. juni 

1. plads Kitty Sørensen  24 point 
2. plads Karin Pedersen  21 point 
1. plads Anton Fredberg  20 point 
2. plads Stig Vissing  19 point 

1. plads Lissi Munch   34 point 
2. plads Lene Barfod  31 point 
1. plads Erik Pedersen  36 point 
2. plads Christian Halgreen  35 point 

 
 

Nyt fra Dameklubben:  
Dameklubben er ikke helt gået på ferie; vi spiller stadig vores onsdagsmatcher hver ons-
dag formiddag og eftermiddag. 
 
Det seneste arrangement, som vi har haft, var Skt. Hans Matchen, som jo var for alle klub-
bens medlemmer. 

Oh ja, vi havde skam – som sædvanligt – sat alle sejl til! Vejret var fantastisk, alle mødte 
glade og forventningsfulde op! Og der var mange, som havde lyst til at hygge denne aften!  

Oven på Corona var det dejligt, at vi igen kunne samles så mange, og uden mundbind.  

Vi skulle spille holdspil med skjult makker. Scorekort skulle man trække, når man kom. Så 
hvilket hul, man skulle starte på, så man først, når man var kommet, og hvilken makker, 
der var til en, fik man først at vide efter spillet. Og så skulle vi spille slagspil, og efter en 
heksedrink, blev alle sendt ud på banen. 

”Greenkeeper heksene” havde været på banen, og flere huller var næsten sat, så det var 
umuligt at komme i hul. Specielt hul 4 var helt hen i vejret. Hullet var sat øverst på bak-
ken!!!! Så ganske få fik færre end 12 slag på hullet. 

Men, alle kom hjem, og der var nok at snakke om. Grillen var tændt, og den medbragte 
mad skulle indtages. Alle tilfredse med maden, da de jo selv havde haft den med hjemme-
fra. 



Så nåede vi en af dagens højdepunkter! Hvem skulle have præmier? Og der var ”bobler”, 
chokolade og øl til vinderne som var: 

 

Så til et andet af dagens højdepunkter: Båltale, som John Rasmussen skulle holde, og det 
var en bragende flot båltale!  

Tak til greenkeeperne, som al-
tid er med på at gøre en for-
skel, når vi kontakter dem, og 
selvfølgelig tak fordi vores 
bane altid står så flot. 

Næste arrangement i Dame-
klubben er den 1. juli. Her hol-
der vi generalforsamling kl. 
19.00 

Vores næste match er onsdag 
den 4. august kl. 17. Tilmel-
ding på Golfbox. 

Hvis du endnu ikke er medlem af dameklubben, så kan du godt være med denne dag for 
at se, om du fremadrettet kunne tænke dig at være medlem af Dameklubben. 

Rigtig god sommer til jer alle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Varny Jensen  og  Poul Erik Petersen  med 64 stp. 
2) Erik Jensen  og  Ebbe Raahauge  med 74 stp. 
3) Bente Petersen  og  Poul Erik Kofoed  med 83 stp. 

Nærmest hul på hul 8:  Poul Erik Petersen 
Længste drive på hul 7:  Bente Petersen 
 

http://www.eriksson-stilladser.dk/


 

Nyt fra Herreklubben: 

Husk doc point-aftenturnering onsdag den 14. juli. Der er stadig pladser efter først til 

mølle-princippet.  

Tilmeld/læs mere her  

 

Nyt fra Ungdomsudvalget: 

Nu står den på sommerferie. Første banetræning efter ferien, med Flemming, Bo og Nick-
las, er den 9. august 2021, fra kl.16 – 18. 
 
 Der er træning med Jacob den 5/7 og 12/7 fra kl.12 - 14. Skriv i vores Facebookgruppe, 
om du deltager eller ej, så ingen går forgæves. 
 
Ungdomsudvalget vil rigtig gerne have flere medlemmer - så har du lyst til at skabe gode 
rammer for unge golfere, så er du meget velkommen. 
 

 

 

 

Nyt fra Turneringsudvalget: 

Regionsgolf:  

Det er dejligt, at der har været stor interesse for at deltage i Regionsgolf i år. Albertslund 

Golfklub har deltaget med 7 hold og har klaret sig rigtig godt! 

To af holdene blev nummer 2 i puljen, og i begge tilfælde var puljen blevet vundet, hvis vi 

havde vundet den sidste kamp!  

Vores C-hold vandt deres pulje og skal spille kvartfinale mod Harekær tirsdag den 17. au-

gust i Roskilde, og vores veteran-D-hold er kommet direkte i regionsfinalen mod Maribo 

fredag den 3. september. 

Vi krydser fingre for de to holds videre færd! 

  

 

https://www.golfbox.dk/portal/golf_info/gbtourframe.asp?selected=CC74A204-A100-4547-9A48-63BF5E02C2D2&language=1030&#/competition/2958664/info
http://www.docpoint.dk/


Nyt fra Hole Hunters: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt fra Pro’en:  

Jeg kan altid bookes på https://www.jacobgolf.dk/ eller her 
 

 

Med venlig hilsen 

Albertslund Golfklub  

post@albertslundgolklub.dk 

 

 

https://www.jacobgolf.dk/
https://protrainer.golfbox.dk/Player/Guide/Lesson/533e5b73-63fe-4749-ad49-f1674a76b9ee?resource=7fd0425b-48ba-4c50-803e-258545f67dec
mailto:post@albertslundgolklub.dk

