
Albertslund Golfklub 

Bestyrelsesmøde den 13.09.2021 

Knud, Aksel, Erik, Inge, Lene og Jesper 

Afbud fra Susanne og Bjørn 

Næste møde den 1. november 2021 – kl. 18.00 

 

Trænergerningen  

Vi har aftalt med Jacob, at han også er hos os til næste år. Ny aftale bliver indgået. 

I aftalen sikres også, at vi i næste sæson har mulighed for at gentage vores succesrige ’Golf med mere’. 

 

Stillingsopslag til sekretariatet 

Vi har nu modtaget ca. 15 ansøgninger til jobbet i sekretariatet, og vi glæder os til at finde en velegnet 

kandidat. 

 

Klubhus 

Vores mangeårige kunstformidler stopper, og vi skal derfor finde en ny, til at varetage udsmykningen af 
klubhuset. Har det din interesse, så kontakt Jesper i sekretariatet. 
 
Bedre internetforbindelse i klubhuset. Det undersøges, om der er grundlag, for at få lavet en tilslutning til 
det fibernet, der allerede ligger i Snubbekorsvej. Prisen afhænger af tilslutning fra de omkringboende. 
 

 
Nyt tag på Vesterled 
Vi har fået godkendt lån til nyt tag. Nu skal detaljerne på plads med både håndværker og kommunen. 
 
 
Baneudvalget 
Ingen bemærkninger 

 
 
Begynderudvalg 

Det synger på sidste vers i denne sæson, men vi får stadig nye medlemmer, som vi forsøger at komme i 
møde. 
 
 

Debitorlisten 
Intet at bemærke - det ser meget fint ud. 
 
 
Ungdomsudvalget 
Puljemidler – Ungdomsudvalget har på vegne af Albertslund Golfklub har søgt og modtaget en bevilling 

på 10.400 kr. fra DIF og DGI's genstartspulje.  
Puljen har til formål at støtte lokale idrætsforeninger i arbejdet med at skabe aktiviteter og oplevelser for 
alle frem til d. 25. oktober 2021. Målgruppen er børn, unge, voksne, familier og ældre, og aktiviteterne 
skal både være med til at højne den enkeltes livskvalitet og øge den sociale sammenhængskraft ved at 
skabe fælles oplevelser for danskerne.  
Vi har søgt om støtte til et arrangement, vi har kaldt ’Familiegolf’ – hvor man på tværs af generationerne 
kan være sammen om en fællesaktivitet, uden forudgående kendskab til golf. Datoer for arrangementet 

vil blive annonceret, så snart de er fastlagt. 
 
 

Turneringsudvalget 

Poul stopper i Turneringsudvalget. I den forbindelse søger vi et par stykker, som har lyst til at hjælpe til 

med planlægning og afholdelse af vores turneringer.  

 

 



 

Sponsorudvalget 

Der blev afholdt sponsordag den 19.08.2021. Tak til alle for en dejlig dag, med god stemning og godt 

humør. Men vores sponsorudvalg har virkelig brug for nye medlemmer, så kom og giv en hjælpende 

hånd, så vi kan fortætte arbejdet. 

 
Andre emner 
Golfgavekort under træet. Vi kigger på, om vi kan håndtere sådan et tiltag, måske også som 

firmajulegave. 
 
 
Eventuelt 
Den 16.09.2021 afholdes der frivilligheds match. 
 
 

 
 


