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Møde afholdt i klubhuset kl. 18.30. 

Tilstede: Aksel, Bjørn, Erik, Knud, Inge, Lene, Susanne og Svend. 

Den faste gæst: Poul  

 

Kontrakt med Jacob. 

Kontrakten for den kommende sæson er på plads og for 2023 gælder det, at Jacob vil være at finde i 

klubben både mandag og torsdag. 

Orientering fra Regionalmøde i Hillerød.  

Svend og Aksel fortalte og viste en præsentation fra DGU og syntes vi i Albertslund golfklub bør forholde os 
til. 

Hvad skal vi gøre for at fastholde nye medlemmer og medlemmer som ikke deltager i klubber-i-klubben,– 
man kunne danne en ”Klub 45” træningshold med en lille betaling fra medlemmerne selv, så man gav bedre 
mulighed for netværk m.m. i klubben for gruppen over hcp, 45 

Der blev virkelig kastet nogle bolde i luften, bl.a. det at lave nogle 9 huls turneringer for handicap over 45 +/-, 
gentænke måden vi tager imod nye medlemmer og flere sociale aktiviteter for folk og målrettet indsats for 
medlemmer, der ikke spiller så mange runder 

Golf med mere, hvordan fortsætter vi det gode arbejde og golfens dag, hvordan tiltrækker vi og hvordan får 
vi dem om bord. 

Økonomi. 

Inge har godt styr på debitorlisten og mandag d. 14.11 mødes Knud, Susanne, Aksel og Poul kl. 16.30 for at 

kikke på budgettet for næste år. 

Poul fremlagde en estimeret liste over hvordan medlemssituationen er ud (pr. 1.1.2023) ud fra de 

informationer der var pr. 31.10. 

Generalforsamling 2023. 

Der blev kort mindet om, at forslag til generalforsamlingen skal afleveres til bestyrelsen (kontoret) senest d. 

1 januar 2023, for at komme i betragtning iflg. Vedtægterne. 

Turneringsudvalget. 

Alle turneringer er nu afviklet, og udvalget har holdt møde ang. hvordan kan vi gøre det bedre næste 

sæson, især klubmesterskaberne.  

Der blev snakket frem og tilbage om hvordan får vi klubbens bedste spillere til at deltage. Skal man afvikle 

slagspil over 36 huller, hvor de første 18 gælder som rækkemestre og sidste 18 kæmpes der om All-over. 

Ved for få tilmeldte i de enkelte aldersgrupper, kunne man sammenlægge aldersgrupperne nedad, dog 

undtagen juniorer, det bliver så mod de lidt ældre. 

Poul tager det om med eliten ved førstkommende møde i eliten. 
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Baneudvalget. 

Vi har haft besøg af Pernille (projekt leder fra kommunen) og Jens (specialist i træer m.m.) og sammen med 

greenkeeperne var de ude og se banen, og hvor vores tanker er med beplantningen af de nye træer. 

Der kom en god snak omkring emnet og resultatet blev taget med, så vi kan finde ud af hvilke og hvor 

mange det er passende at plante. (her kan det oplyses, det er ikke store træer). 

M.h.t. fairwayklipperen så er det besluttet at den ikke skal udskiftes, Kristian og Claus reparere den og så 

kan den køre nogle år endnu, hvilket spare klubben for noget af en udgift. Der blev så til gengæld snakket 

om at undersøge markedet for, hvad man kan købe en brugt 5 leds rotorklipper til semiroughen for. 

 

Fra sekretæren. 

For tiden er vores mail nede og Poul kæmper for at finde en løsning. Midlertidigt kan man sende en mail til 

albertsklub@gmail.com. /løst. 

 

Andre forslag. 

Klubbens pris. 

Der blev snakket om klubbens pris og hæderlig omtale, og Poul havde fremlagt en liste over hvem som 

tidligere var blevet honoreret, og der kom nogle rigtige gode emner op – og spændingen udløses d. 7. 

februar 2023 på generalforsamlingen. 

Fra 2. til 3. 

Igen var trafikken fra hul 2. til 3. oppe og vende, der er efterhånden flere og flere der nedenom, selvom der 

spilles den normale bane. Bestyrelsen vil gennemgå flere forskellige løsninger for at finde ud af hvad der 

skal til.  (findes der en sponsor til en tunnel gennem volden – så kom glad på kontoret). 

Kalendermødet. 

For næste sæson kommer det til at ligge umiddelbart efter at DGU har oplyst hvornår danmarksturneringen 

m.v. afvikles. I år vil mødet blive indkaldt til d. 13.12.22 tidspunkt kommer senere. 

 

 

 

Næste møde blev sat til torsdag d. 8. december 2022 kl. 18.30 
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