
 

 

KLUB-INFO FEBRUAR 2022 

 

NYT FRA KLUBSEKRETARIATET:  

Generalforsamling: 

En lille reminder om, at du i din mailboks finder indkaldelsen til 

dette års generalforsamling, bestyrelsens beretning og årsregn-

skabet.  

Så kom glad til Herstedøsterskole tirsdag den 22. februar 2022 

kl. 19:00.  

Kontingent: 

Der er desværre sneget sig en lille fejl ind på kontingentopkrævningen, der lige er sendt 

ud, men heldigvis ikke andet end en lille trykfejl. Det er selvfølgelig for 1. halvår opkræv-

ningen dækker. 

Hjemmeside: 

Nu har vores "nye" hjemmeside været oppe at køre i et år, og som tidligere nævnt, kunne 

vi godt bruge noget feedback. Så send en mail til post@albertslundgolfklub.dk og skriv 

"Feedback Hjemmeside" i emnefeltet, hvis du har forslag til, hvordan hjemmesiden kan 

blive bedre. 

Hint til brugen af hjemmesiden: Brug søgefeltet i toppen, hvis du leder efter noget specielt. 

Prøv at klikke på teksten i top-banneret, og se hvad der er på de enkelte sider (Forside, 

medlem, bane m.m.) 

Vesterled: 

Taget på Vesterled og annekset er nu skiftet, samt enkelte skabe er flyttet i annekset.  

Der er få ledige bag-skabe i Vesterled: 60 cm oppe og nede, samt enkelt 80'er-skabe 

oppe, Så hvis du vil leje et skab (først til mølle), så kontakt kontoret. 

  

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

valget og PRO’en 
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OBS – OBS - OBS: I den kommende tid vil 

der være fokus på el i bagrummene. Vi vil 

nemlig meget gerne have check på, hvem 

som bruger el.  

Der er trukket mange forlængerledninger 

med fordelingsdåser og de vil blive fjernet i 

den nærmeste fremtid. Så kontakt konto-

ret, hvis du benytter oplader i bagrummet: 

Send mail til post@albertslundgolfklub.dk 

og skriv "Bruger El til opladning" i emnefel-

tet. 

Mindre snavs: 

Stor tak til Mikael Andersen, der gør det muligt at få børstet skoene rene inden vi går ind i 

klubhuset. Han har sponsoreret, så der kommer nye skobørstestativer 3 steder ved klub-

huset, 1 ved vaskepladsen og 1 ved hver af indgangene til bagrummene i Vesterled. 

 

 

 

NYT FRA DAMEKLUBBEN: 

Generalforsamling i dameklubben: 

Dameklubben holder generalforsamling onsdag den 16. februar kl. 19:00 i klubhuset.  

Kontingent kr. 150,- betales til vores bankkonto: 2275 – 6888 980 111. 
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NYT FRA 60’ER-KLUBBEN: 

Bemærk, at årets program for 60’er-klubben er blevet revideret. Læs revideret program på 

60'er-klubbens opslagstavle 

 

 

 

NYT FRA KUNSTUDVALGET: 

Det er lykkedes os at finde en afløser for Lene Barfod til at varetager opgaver i Kunstud-

valget. Det er Holger Pedersen, som vil løfte arven.  

Mange tak til Lene Barfod for den indsats, som hun har ydet med udsmykning af klubhuset 

gennem mange år. 

 

 

 

 

NYT FRA PRO’EN: 

Golfrejser i marts/april: 

Coronaen er så småt ved at slippe taget om Europa og hvis nogen har lyst til at komme 

med på golftur til Portugal, så er det nu absolut sidste chance. Der er nok deltagere til at 

begge ture gennemføres, men også pladser til flere. 

Se info på Golfrejser/jacobgolf.dk 

  

https://albertslundgolfklub.dk/60er-klubben/#Opslagstavle
https://jacobgolf.dk/golfrejser.html
https://tandlaegen.dk/taastrup/taastrup-hovedgade/
http://asap.nu/


Demodag med Wilson og Cobra: 

Lørdag den 16. april kl. 12 – 15 kommer mine 2 største leverandører - Cobra og Wilson. 

Alle udstyrsleverandører har øget priserne, men jeg har stadig nogle gode tilbud på udstyr 

fra sidste år, ligesom der vil være tilbud på dagen. HUSK AT BOOKE TID. DETTE GØ-

RES VED MAIL ELLER SMS TIL: 

Mail. jacob@jacobgolf.dk eller Tlf. 4212 3831 

Undervisning i 2022: 

Som de sidste 2 år vil jeg undervise primært mandage samt udvalgte lørdage/søndage. 

Derudover vil Per Ove Møller undervise torsdage. På disse dage tager han sig primært af 

træningen for de begyndere, der har meldt sig til: "Golf med mere", men når denne træ-

ning er afsluttet, vil det være muligt at booke Per Ove (i Golfbox - Protrainer), jeg håber 

snart, at kunne åbne for bookingen. 

Sommertræning i uge 29 og 30: 

Tilmeldingerne til disse 2 populære uger med træning, daglige matcher og hyggeligt sam-

vær er i fuld gang. Og det er med glæde, at jeg kan fortælle, at Per Ove Møller endnu en-

gang er min "shortgame specialist" på Vesterled og puttinggreen. 

Pris for denne uges træning inkl. frokost på afslutningsdagen er kr. 1.050,00. Tilmelding i 

Golfbox - Protrainer, og hvis det driller, kan man kontakte mig direkte, jf. kontaktinfo oven-

for. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Albertslund Golfklub  

post@albertslundgolklub.dk 
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