
 
 

KLUB-INFO JANUAR 2022 

 

NYT FRA KLUBSEKRETARIATET:  

Generalforsamling: 

Allerede nu kan vi varsle, at generalforsamlingen for Golfklubben afholdes tirsdag den 22. 
februar 2022. 

Der indkaldes naturligvis via de sædvanlige kanaler til generalforsamlingen – og i henhold 
til vedtægterne. 

Hjemmeside: 

Vores nye hjemmeside har nu fungeret i næsten et år. I den anledning vil vi gerne lave en 
evaluering af siden og funktionerne. 

Vi vil derfor indkalde til møde desangående i det nye år. Hvem der indkaldes, er ikke helt 
afklaret endnu, men vi vil finde repræsentanter for grupper i klubben. 

Skulle nogen sidde inde med gode ideer og/eller forslag modtager vi dem gerne. Ideer/for-
slag kan sendes til post@albertslundgolfklub.dk 

Prisstigning på greenfee: 

I der nye år vil prisen på greenfee stige. Almindelig greenfee koster i 2021 200,00 kr. og i 
2022 stiger det til 250,00 kr. 

En billet til brug af Driving Range stiger fra de nuværende 50,00 kr. til 60,00 kr. 

Ny sekretær: 

Fra 1.1. 2022 er der som tidligere nævnt ny mand på kontoret. Poul Bregendahl overtager 
posten. 

Vær nu bare lidt rare ved ham – i hvert fald i begyndelsen…. 

Nytår: 

… og så ønsker sekretariatet alle sponsorer, medlemmer og gæster et rigtig godt nytår. 

 

 

 

LÆS OM: Nyt fra Klubsekretariatet, Dameklubben, 60’er-klubben, Turneringsudvalget 

og Greenkeeperne 



NYT FRA DAMEKLUBBEN: 

Kære alle golfere 

Vi i Dameklubben håber I alle har haft en god jul, og vi vil ønske jer et godt og lykkebrin-
gende nytår. 

Tak for alle de mange timer vi har haft sammen på golfbanen, og til hyggeligt samvær ef-
terfølgende ved vores arrangementer. 

Vi glæder os til at se jer alle igen i 2022. Husk, pas godt på jer selv og hinanden. 

Kærlige golfhilsener 

Dameklubben 
 

NYT FRA 60’ER-KLUBBEN: 

I ønskes alle et godt nytår. 

Årets program for 60’er-klubben er nu fastlagt og tilgængeligt på hjemmesiden og slået op 
i klubhuset. 

Sæsonen starter torsdag den 7. april, og årets sommertur går til Arasløv i august. 
 

NYT FRA GREENKEEPERNE: 

I denne tid er alle stadig velkomne til at spille på banen… under fælles ansvar for at passe 
på banen. 

Tjek dog Banestatus – --KLIK--– på hjemmesiden. Der er i øjeblikket kun vinterbane, men 
det kan jo ændre sig. 

NYT FRA TURNERINGSUDVALGET: 

 
 

Husk, at tilmeldingsfristen til Regionsgolf slutter den 9. januar! 

Tilmeldingen foregår som altid i Golfbox. 

 

Med venlig hilsen 
Albertslund Golfklub  
post@albertslundgolklub.dk 

 


