
Albertslund Golfklub 

Bestyrelsesmøde den 04.03.2021 - Online 

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

Gæst Sara-Cathrine Wandsø DGU (rekruttering) 

Næste møde den 08.04.2021 

 
Rekruttering 
Gæst Sarah-Cathrine Wandsø, DGU 

Orientering om forløbet. 
Klubben har dannet en gruppe der holder møde med Sarah-Cathrine den 8.3. 

• Hvilken gruppe relateres rekrutteringen mod. 
• Har vi træner og frivillige til det. 
• Hvad kræver det derudover. 

 
 

Debitorlisten 

Ser fornuftig ud. 
 
 
Generalforsamling 
Vi kan ikke ’bare’ udskyde til næste år – generalforsamlingen skal afholdes, så snart det er muligt.  
  

Klub i klub med egne sponsorer 
Visse klubber i klubben har egne sponsorer – kan det skade det øvrige sponsor arbejde? 
Hvordan kan vi gribe det an, så det kommer Albertslund Golfklub til gode. 
Bestyrelsen tager en dialog med de berørte. 
  
DGU Repræsentantskabsmøde 

Ny dato er den 17. april 2021 – Aksel og Erik? Deltager. 
 
Golfens Dag bliver søndag den 25. april 2021 
  
Ny hjemmeside 

Bestyrelsen fik en demo af den nye hjemmeside. 
Klubbens grupper skal selv være med til at give hjemmesiden indhold. 

Andre platforme maser sig på og er forbundet med hjemmesiden. Facebook, Instagram, Youtube, 
Twitter. 
Vi kan give adgang til interesserede der vil være ambassadører for klubben på disse kanaler. 
  
Pension til ansatte 
DGU har indgået en aftale med et firma om, at de vil sørge for pension til ansatte i golfklubber. 
Vi vil ikke tage tilbuddet for nuværende, men vil søge rådgivning hos forsikringsmægler. 

  
Bussiness Intellegence 
DGU har udviklet et system sammen med Players 1. Golfspilleren i centrum. 
Systemet kan give et overblik over medlemmer - ind og udmeldelser - grupperinger osv. 
Derudover kan man få overblik over bestilte tider på banen. Inklusiv turneringer. 
Systemet er gratis i år og er lavet til Albertslund GK, så vi kan prøve om det kan bruges. 

  
  

 
Eventuelt 

Vi mangler frivillige. 

Henholdsvis til Kaninholdet og Rekrutteringsarbejdet. 

Derudover mangler vi frivillige til Ungdomsudvalget og til Sponsorudvalget. 

 

 



Kasseren  
 

 

Sekretæren 
 

 

 
 

Udvalg 
 
Klubhus: 
 
Turneringsudvalg: 
 

Sponsorudvalg: 
 
Baneudvalg: 

 
Ungdomsudvalget: 
 
Begynderudvalg: 

 
Regel- handicapudvalg: 
 
Informationsudvalg: 
 
Klub i Klubberne: 
 

• Hopla 
• 60’er 
• Dame 
• Herre 

 
 

 
 
 
 

 


