
 
 

 

KLUB-INFO FEBRUAR 2023 
 

 

 

NYT FRA KLUBSEKRETARIATET: 

Generalforsamling: 

HUSK, at vi holder årets generalforsamling tirsdag den 7. februar 2023 kl. 

19.00 i Musiksalen Herstedøster Skole, Trippendalsvej 2, 2620 Albertslund.  

Du skulle meget gerne have modtaget indkaldelse, årsberetning og regnskab 

inkl. budget i din indboks. 

Kontingent: 

Som tegn på at vi går en ny og forhåbentlig spændende sæson i møde, skulle 

du meget gerne have modtaget kontingentopkrævning for første halvår/hele 

året afhængig af medlemskab. Skulle det ikke være sket – kontakt da venligst 

kontoret hurtigst muligt. 

Golf med mere: 

Golf med mere er tilbage i år, så kender du en som kunne være interesseret i 

at få indblik i golfens finurlige verden – så giv dem et hint, tilmelding sker via 

hjemmesiden på følgende link: 

https://albertslundgolfklub.dk/golf-med-mere-2023/ 

Diverse: 

En venlig opfordring til vintergolferne; vintermåtterne er til låns og skal 

afleveres efter runden, så andre også har glæde af en runde. Der er dog en 

del, der har købt deres egen, så de er undtaget     

Kontoret: 

Klubsekretæren skal lade op til sæsonen, så i perioden 20. februar til 20. 

marts lades batterierne op og kontoret vil blive passet af bestyrelsesmed-

lemmer. Åbningstiderne svinger meget, men mailen vil blive besvaret. 

 

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

Baneudvalget, Sponsorudvalget og Kunstudvalget 

 

 

https://albertslundgolfklub.dk/golf-med-mere-2023/


 

 

 

 

 

 

NYT FRA DAMEKLUBBEN: 

HUSK: Dameklubben har generalforsamling onsdag den 1. februar kl. 19.00 i 

klubhuset.  

Vi ønsker alle en fortsat god vinter, og vi glæder os til foråret kommer, så vi 

kan komme ud på det grønne græs igen. 

 
 

NYT FRA 60’ER-KLUBBEN: 

Intet nyt er godt nyt – og det er jo godt.  

 

 

 

 

 

  

http://www.green2green.dk/
https://www.golfexperten.dk/butikker


NYT FRA BANEUDVALGET: 

Ændringer på banen: 

Som vintergolferne nok har observeret, så er der - fordelt lidt over hele banen 

plantet en smule træer - ca. 970.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De store områder er markeret med gule pæle med grøn top (skulle have været 

blå pæle), som markerer området med spilleforbud. Så lander du i et af områ-

derne, skal du droppe ud, nærmeste punkt for fuld lempelse og inden for en 

kølle længde.  

Der er også plante en del enkeltstående træer (vil blive markeret med blå). 

Her skal du droppe fri på nærmeste punkt for fuld lempelse, hvis det generer 

din stance eller sving. For begge situationer gælder det, at det er uden straf. 

 

 

Husk at beskytte de nye træer. 

 



 

Ændringer i HCP-nøgle: 

Når banen igen åbnes med normalt spil, 

så husk, at handicapnøglerne har ændret 

sig på mange huller. 

 

Og vi har fået nye skilte på teestederne, 

jf. Nyt fra Sponsorudvalget. 

 

NYT FRA SPONSORUDVALGET: 

Vi har nu fået opsat nye reklameskilte på alle teestederne. Reklamedelen er 

blevet øget så meget, at vi nu har et attraktivt produkt til vores sponsorer. Re-

klamedel og baneinformationsdel er skilt ad, hvilket gør det meget nemmere at 

skifte den ene eller den andel del, når behovet opstår.  

Tak til alle der medvirket. 

 

 

 

 

  

http://www.tg-clean.dk/


NYT FRA KUNSTUDVALGET: 

Så er der en ny kunstner - Birgitte Ludvigsen - som kommer og udstiller i klub-

ben. Vi hænger billeder op den 31. januar. 

Om Birgitte Ludvigsen: 

Birgitte laver farverige abstrakte 

malerier og inspirationen udspringer 

fra oplevelser fra naturens scenerier 

og kærlighed til farver og lys. 

Som Birgitte siger: kunst er en er 

en del af virkeligheden set gennem 

mit temperament og det skal ses, 

mærkes og føles. 

Birgitte startede med maleriet i 

sommerhuset på Langeland i 2001 

og arbejder både med akryl og olie, så Birgitte er Pro og har også et galleri i 

Hillerød - Galleri BirKal v/Birgitte Ludvigsen. 

Vi glæder os og er glade for, at Birgitte vil udstille i vores klub. 

 

 

 

Med venlig hilsen  
Albertslund Golfklub 
post@albertslundgolfklub.dk 

http://www.docpoint.dk/

