
Albertslund Golfklub 

Bestyrelsesmøde den 01.07.2021 

Knud, Susanne, Svend, Aksel, Erik, Bjørn, Inge, Lene og Jesper. 

Næste møde den 12. august 2021 – kl. 18.00 

 

Stillingsopslag: 

Jesper går på pension med udgangen af 2021, og bestyrelsen har gennemgået forskellige forslag til, 

hvordan arbejdet fremover skal løftes. Bestyrelsen kommer med et oplæg og vil efterfølgende indkalde til 

et medlems/udvalgsmøde. Stillingsopslag medtages i Klubnyt for juli 2021. 

 
Fra repræsentantskabsmøde i DGU 

Junglegolf og Super6 for børn og juniorer er en stor succes. 
Om fastholdelse af nye spiller – det er vigtigt at sikre, at de får skabt relationer i klubben, ved 
arrangementer eller nye klub i klubben. 
Fortsat rekruttering via Funnel first. Der blev også reklameret for, at lave aktiviteter for specialgrupper 

som fx Diabetis foreningen og lign. 
Der er ændringer i Golfbox pr. 01.09.2021. Vi skal undersøge, om det har betydning for os. 
Der blev slået et slag for registrering af score – også dem som evt. er spillet i udlandet. 

 
Golf med Mere 
Det er er en succes, og vi prøver at lave et hold mere i august - i forbindelse med DGU’s ’Spil med dag’.  
 
Begynderudvalg 
Vi har både begyndere, rekrutteringer og kaniner 
 

Debitorlisten 
Intet at bemærke - det ser meget fint ud. 
 
Ungdomsudvalget 
Der arbejdes fortsat på en løsning, så vores juniorer også kan få noget teknisk træning. Der arbejdes 
også på et forløb, så der er aktiviteter til alle aldre og niveauer. 

 

Turneringsudvalget 
Ingen bemærkninger 
 
Sponsorudvalget 
Udestår stadig - Der er brug for 2 nye medlemmer, heraf en ny formand for udvalget.  
Sponsorudvalget ønsker også afklaring af rammerne for sponsorater, til det videre arbejde i udvalget. 

Banen skal gennemgås for gamle/nye sponsor  
 
Baneudvalget 
På generalforsamlingen blev der stillet forslag om parkering for scootere og lign. Bestyrelsen undersøger, 
hvad der er muligt. 
Samtidig er vi blevet opmærksomme på, at de 2 hjulet køretøjer, ikke må benyttes på banen, når der er 
fugtigt, da de laver spor på banen. 

  
 
Terrassen holder ikke evigt. Der er givet et overslag på udgifter til henholdsvis udskiftning af tilsvarende, 
eller en flise erstatning. Bestyrelsen arbejder videre med forslaget. 

 
Hjemmeside 

Er som sådan afleveret, men vi ser løbende på, om der er noget, der kan forbedres. 
               
 
 
 
 
 



Faste punkter: 

----------------- 

Formanden 

Kassereren  

Sekretæren 
 
Debitorlisten 
 

Udvalg 
 
Klubhus: 
Turneringsudvalg: 
Sponsorudvalg: 
Baneudvalg: 

Ungdomsudvalget: 
Begynderudvalg: 
Regel- handicapudvalg: 

Informationsudvalg: 
Klub i Klubberne: 
 

• Hopla 

• 60’er 
• Dame 
• Herre 

 
 
 

 

 


