
Dagsorden bestyrelsesmøde i Albertslund Golfklub     

Den 07.04.2022 kl. 18.30 i klubhuset. 

 
Deltagere: Aksel, Inge, Erik, Susanne, Lene, Bjørn, Svend, Knud 
 Dagens gæst: Poul  
 

1. Meddelelser/spørgsmål fra formanden  

Referat fra DGU repræsentantskabsmøde !  
 

Repræsentantskabsmøde 
Tema fra mødet var fokus på klub-afhængige medlemmer og ikke klub-afhængige 

medlemmer. Klubberne skal generelt huske at tilgodese begge medlemstyper, så 
klubberne fx ikke fylder kalenderen op med arrangementer for de medlemmer der 

dyrker klublivet, og dermed udelukker de medlemmer, der bare vil ud at spille. 

 
Der var også fokus på miljøet på banerne og Jesper Theilgaard gav nogen tanker 

omkring vejret m.m. meget vand og tørke, om man kan opsamle vandet de våde dage 
og bruge det ved tørke.  

 
Et forslag om at klubberne skulle lave en fast kontingent stigning, bortfaldt.  

 

2. Meddelelser fra kassereren: 

Ingen kommentare 
 

Debitorlisten 

Der er en del på listen. Inge tjekker lige de seneste indbetalinger og sender 
efterfølgende rykkerskrivelser ud. 

 

3. Meddelelser fra udvalgene 

 

 
a. Ungdomsudvalget  

- Hjemmesiden skal rettes, ingen juniorer – timerne bruges til klub37, vi er hvor vi er. 
Den 25.9 kommer junglegolf, skal bruge frivillige som hjælper til distrikts 4. Banen 

skal der laves en par 3 bane. 
 

Møde i distrikts 4 med DGU, største distrikt med fleste juniorer, en håndfuld klubber 
ligger højt med mere en d 2000 medlemmer. Prøver at genstarte rekrutterings flowet, 

flere vil give en håndsrækning og lægger en plan for fremtiden, vil vi eller vil vi ikke. 
Dragør har gjort det godt, med legegolf m.v. 

 
Vi har en håndfuld yndlinge spillere, som har mulighed for at spille i distriktets 

turneringer for U/25. 
 

Der afholdes børnegolf i klubben søndag d. 17.4 mellem 10 – 12. Skal markedsføres så 

det kommer bedre ud. 
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Lene fremlægger næste gang mulighederne 

 
b. Klubhus 

-  
 

c. Turneringsudvalg 
 

Eget mobilepay nummer, måske brugen af box i stedet på erhvervs? 

 
Hvad koster betalingsmodulet til golfbox undersøges af Poul 

 
d. Sponsorudvalg 

-  
 

e. Baneudvalg 
 

-  Kort orientering fra Bjørn 
Fairwayklipperen trænger til udskiftning. Claus vil få nogle forskellige på prøve, for at 

se hvilken en, der passer til vores behov.  
 

Holger anbefaler, at vi får malet Vesterled i år. Det er bestyrelsen enig i. 
 

Terrassen skal renoveres. Vi har talt om det tidligere og ser på mulige løsninger. 

Forslag modtages gerne. 
 

Kommunen ang. træerne  er ikke vendt tilbage, Jan Holm kontaktes af Bjørn. 
 

 
f. Begynderudvalg  

 
’Golf med mere’ holdet er allerede fyldt op, og det er jo glædeligt. Derudover har vi 

etableret et ’Klub 37’ hold, for dem som startede sidste år, og som lige skal have lidt 
hjælp at starte sæsonen på. 

 
Vi har brug for en ’Mandags-hjælper’ til Jacobs begynderhold om mandagen. Susanne 

har meldt sig til opgaven. 
 

 

g. Regel- og handicapudvalg 
- 

Udvalget har brug for medlemmer, så har du interesse for det, så henvend dig til Poul i 
sekretariatet. 

 
h. Informationsudvalget  

- 
i. Klubber: Hopla,  ”60-er”, Dame og Herre 
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4. Meddelelser fra sekretæren 

 

Casper fra GLFR præsenterede løsningen via nettet og forklarede et tilbud fra GLFR. 
Det består af baneguide, score registrering, nyhedsfunktioner samt et greenkeeper 

modul. Vi takker ja til tilbuddet, og vil over sæsonen se, hvilke fordele det kan give 
vores medlemmer og klubben som helhed. 

 
Der er bestilt flyers til Golfens Dag. De vil blive fordelt i klubben til omdeling. 

 
Der er allerede 11 tilmeldte gæster,  

 
 

5. Huskeliste fra tidligere møde 

Kontrakt med Pro 

Vi skal have udpeget en ’Mandags-hjælper’ 

Strøm i bagrum generelt 

Strøm i bagrummene – det bliver gennemgået i den kommende tid og de kabler som 

fører til bagrum vi ikke kender til (som bruger af el) bliver fjernet. Så er der el-brugere 
som endnu ikke har kontaktet Poul på kontoret, så er det nu. Hvis man tror el, er en 

del af skabslejen – så er den det ikke og betales separat. 
 

Prisen for El i skabet er for tiden 150,- kr. 

Frivillighedsmatch 
Torsdag den 15. september kl. 15 – har vi fået det i kalenderen?     -  ja d. 15. 

september 

Droneoverflyvning 
Hvad blev løsningen?      - Endnu ikke, venter på foråret og blade på træerne m.m., 

men der er 3 muligheder 

 

6. Andre forslag 

 

 

Medlemmer som ikke kan spille pga. vognforbud  

 
Et medlem har spurgt om reduktion i kontingent, i forbindelse med kørselsforbud. 

Bestyrelsen har drøftet det. Det er Greenkeeperne, der beslutter et eventuelt 
kørselsforbud på banen, og der gives ikke kompensation for manglende mulighed for 

at spille i den forbindelse.  
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7. Godkendelse af referat 

 
 

   
Næste møde . Onsdag d. 18. maj kl. 18.00 2022 


