
Albertslund Golfklub 

Bestyrelsesmøde den 12.08.2021 

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

Afbud fra Svend 

Næste møde den 13. september 2021 – kl. 18.00 

 

Trænergerningen  

Aftalen med Jacob skal fornyes – møde afholdes snarest muligt. 

Til vores ’Golf med mere’ havde vi i foråret fornøjelsen af Per-Ove, men han kan desværre ikke fortsætte, 

og vi har derfor fået Allan Kristensen til at tage vores efterårshold.  

 

Stillingsopslag til sekretariatet 

Vi har foreløbig modtaget en enkelt ansøgning og det par andre henvendelser om jobbet. Fristen er ikke 

nået endnu, og vi håber derfor på at modtage flere ansøgninger. 

 
Optagelse af lån 
Da vi har behov for nyt tag på Vesterled, har Knud talt med banken om et lån på 600.000 kr. 
 
 
Golf med Mere 

Det er er en succes, og vi har fået tilmeldinger nok til, at vi kan lave et efterårshold. 
 
 
Klubhus 
Vi har fået ny alarm på Vesterled og overvejer om det samme system kan bruges i Klubhuset. Jesper 
tager en snak med Alarmfirmaet. 

 
Terrassen er slidt, men det er besluttet at udskyde en fornyelse lidt endnu. 
 
 
Begynderudvalg 

Ingen bemærkninger 
 

 
Debitorlisten 
Intet at bemærke - det ser meget fint ud. 
 
 
Ungdomsudvalget 
Allan Kristensen, der skal hjælpe vores ’Golf med mere’ hold, har også sagt ja til at træne vores juniorer i 

efteråret. 

 
Turneringsudvalget 
Ingen bemærkninger 
 
 

Sponsorudvalget 

Der er sponsordag den 19.08.2021. Der er 35 tilmeldte. Vi håber på godt vejr og glade sponsorer. 
Udvalget mangler stadig medlemmer, og uden sponsorer, mere i kontingentet, så kom og giv en hånd 
med. 
 
 

Baneudvalget 
Der er indhentet tilbud på nyt tag til Vesterled. Bestyrelsen vil drøfte det snarest muligt. 
 



 
 
Andre emner 

Der har været problemer med opkrævningerne i august, da vores kørsel hos Nets fejlede. Der bliver 

opkrævet i september i stedet. 
 
Vi skal have nye range bolde. Det undersøges om vi kan få et sponsorat til at dække noget af 
omkostningen. 
 
DIF/DGI har lavet en pulje til tiltag efter Corona. Bestyrelsen overvejer, om der er grundlag for en 
ansøgning. 

 
 
 
 
 
Eventuelt 
Den 15.08.2021 er DGU’s ’Spil med dag’ 

Den 16.09.2021 afholdes der frivilligheds match. 
 

 
 
 
 

             
 


