
Albertslund Golfklub 

Bestyrelsesmøde den 06.05.2021 

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

 

Næste møde den 01.06.2021 – kl. 17 på Herstedøsterskole (inden Generalforsamlingen) 

 

Ansøgning til Nordea Fonden 
Aksel laver en ansøgning til Nordea Fonden, i håb om at vi kan få et tilskud til renovation af terrassen og 
nye borde-bænke sæt.  
 
DGU Repræsentantskabsmøde 
Ny dato er den 26. juni 2021 – Aksel og Erik deltager. 
 

Frivillighedsmatch 
Vi håber på at kunne gennemføre Frivillighedsmatchen i år. Hvornår og hvordan afklares inden næste 
bestyrelsesmøde. 

 
Nye Corona restriktioner pr. 6/5 
Ved deltagelse i arrangementer afholdt i klubhuset, skal max. antallet overholdes jf. opslag i klubhuset, 

og man skal kunne forevise Corona pas/negativ test eller være vaccineret. 
Vis hensyn til hinanden - brug mundbind, hold afstand og sprit af. 
 
Generalforsamling 
Tirsdag den 1. juni 2021, kl. 19.00, afholdes der Generalforsamling på Herstedøsterskole i musiklokalet. 
 
Sekretariatet 

Jesper går på pension med udgangen af 2021. Bestyrelsen skal derfor finde en afløser.  
  
Økonomi – Administration/medlemspleje – Pedelopgaver (huset/alarm/varme osv) – Golf/Handicap 
 
Debitorlisten 
Det ser meget fint ud. 
 

Ungdomsudvalget 

Der skal findes en løsning på teknisk træning af juniorer. Vi undersøger mulighederne. 
Udvalget savner et par frivillige, der vil være med til at skabe golfoplevelser for børn og unge. 
 
Sponsorudvalget 
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. 
 
Baneudvalget 
Taget på Vesterled trænger til udskiftning/reparation. Der indhentes forskellige tilbud, så udgiften kan 
vurderes. 
 
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. 
 
Golfens Dag 
Der var fint fremmøde på de aftalte tider. Alle deltagere var glade for arrangementet. 
Det blev ’kun’ til 3 tilmeldte på selve dagen, men vi forventer at flere melder sig til efterfølgende. 

Stor tak til alle frivillige, der gav deltagerne en rigtig god oplevelse. 
 

Tilmelding på tider og afvikling i hold er en succes, så det vil vi fortsætte med, da det giver den bedste 
oplevelse for deltagerne. 
 

Golf med Mere 
Det er kommet meget godt fra start. Der er 11 deltagere og der er lagt et godt program for forløbet. 
 
Hjemmeside 



Vores nye hjemmeside er nu i luften, og det ser virkelig godt ud. De forskellige udvalg er indbudt til 
orientering, så de kan lave nyhedsopslag på deres respektive sider. 
 

               

Affaldssortering 
Der kommer nye krav til affaldssortering. Der vil derfor blive opsat nye kasser til de forskellige dele. 
Det bliver et krav, at der sorteres rigtigt, da affaldet ellers ikke vil blive afhentet, eller klubben vil blive 
straffet økonomisk. 
 
 


