
Albertslund Golfklub 

Bestyrelsesmøde den 01.10.2020 

Knud, Svend, Aksel, Erik, Inge, Lene + Jesper (fraværende Susanne og Bjørn) 

Formanden 

• Status på aftalen omkring ny printer / PC og mulighed for selv at designe scorekort og 

printe disse, så vi holder aftalerne med sponsorerne. 

 

• Frivillighedsmatchen – fremover vil vi fejre frivilligheden med et arrangement for hele 

klubben.  

 

• Tidsbestilling i Golfbox – Der er for og imod – forslag om én gang i timen eller ’skæve 

tider’ i stedet for 00 og 30 - Svend laver noget statistik til næste bestyrelsesmøde, og 

så drøfter vi det igen. 

 

 

Kasseren 

 

• Økonomiopfølgning - Det ser meget fornuftigt ud – der er dog med forbehold for 

manglende kontingent indbetalinger (påmindelser er netop udsendt). 

 

Overraskelse – Kaffemaskinen er om kort tid vores – det jo positivt for næste års 

budget. 

 

Vi har skrevet aftale med firma omkring håndtering af restancer, i aftalen ligger en 

gratis gennemgang af vores vedtægter Ift. kontingent opkrævning.  

 

Regulering af kontingent? 

Inkasso – restancer – gennemgang af vedtægter 

Debitorlisten 

 

 

Udvalg 

 

Ungdomsudvalget – ikke noget at bemærke 

 

Klubhus – ikke noget at bemærke 

 

Turneringsudvalg: 

• Forslag til ændringer ved turneringer – Turnerings fee sættes til 100 kr. men så indgår 

der 1x drikkevare + en bid mad eller lign. 

 

Sponsorudvalg 

•  

 

Baneudvalg 

• Hegnet på drivning range blev beskadiget under uvejret forleden – det er allerede 

repareret. Der her været snak om at forhøje hegnet – da der lander bolde på både hul 

2 og hul 9 teested. Vi undersøger, hvad det vil koste og om der er mulighed for at få 

sponsor eller tilskud fra fonde. 

 

 

 



Begynderudvalg: 

 

• Nyt fra DGU repræsentantskabsmøde – Fokus er stadig på initiativer for at fastholde 

nye medlemmer, som fx en Klub 37, hvor der er særlige aktiviteter for medlemmer 

med højere handicap – Bestyrelsen tager kontakt til udvalget og kigger sammen på 

hele vores begynderforløb. 

 

Regel- handicapudvalg 

 

Det nye Handicap system - vi forsøger at blive klædt på til kommende spørgsmål. 

 

Informationsudvalg: 

 

• Hjemmesiden trænger til lidt opmærksomhed – Bestyrelsen undersøger, hvilke 

muligheder der er. 

 

Klub i Klubberne 

 

Hopla 

60’er 

Dame 

Herre 

 

 

Sekretæren 

 

Orientering om Jespers nuværende situation – Jesper skal forsat tage det roligt, opgaver og 

ansvar afstemmes med Bestyrelsen.  

 

 

Eventuelt 

 

• Status på Corona information og tiltag. 

 

 

 

 

 

 


