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Bestyrelsesmøde 2015 
 
 Dato og sted:   08.10.2015 - Klubhuset 
 Deltagere:         Kristian Jakobsen (KSJ)-Jan Christensen (JC)-John Rohde(JR)- 
                           Gert L.Sørensen (GLS)-Birger A.Madsen(BAM)-Brita Heesgaard(BH)- 
                           Thomas Thisted (TT)-Andreas Thune (AT) 
 Fraværende:    Bent Kristensen (BK) 
 Referent:          Hanne Slot (HS) 

 

Dagsorden: Beslutning: 

 
Godkendelse af sidste referat KSJ bød velkommen og referatet fra sidste møde blev underskrevet. 

 
Status og orientering om 

Firkløver  
På nuværende tidspunkt har vi ca. 800 flere Firkløver-runder end i 

2014 på Åskov golfbane. Økonomien for at være en del af 

Firkløveret ser for os rigtig godt ud i år. Birkemose har valgt at 

trække sig ud af samarbejdet i 2016 og ind kommer i stedet Kellers 

Park Golf. Vi i Åskov byder Kellers Park Golf velkommen. 

Her i okt. sendes mail ud til alle med Firkløver, om man ønsker at 

fortsætte og fakturaer sendes ud i nov. til betaling 1.dec. 

Der arbejdes på et nyt bagmærke for Firkløver som kan genbruges år 

efter år, hvor årstallet blot skiftes ud. 

Den 30.sept blev der afholdt Firkløvermøde i Give og i den 

forbindelse blev det bestemt – citeret ordret fra referatet : 
”Gruppen er enige om, at Firkløveret uden undtagelse skal give fri 

adgang til at spille de øvrige baner. En gæst med Firkløver skal 

derfor ikke kunne opleve at blive bedt om at betale greenfee, uanset 

hvilken form et besøg foregår under. Klubberne har et fælles 

ansvar for at informere om og håndhæve dette. 

Hvis arrangører af private turneringer foretager fælles 

opkrævning af deltagernes betaling, skal de opfordres til at skelne 

mellem turneringsfee, som betales af alle til dækning af fx mad 

og præmier, og greenfee, som ikke betales af hjemmeklubbens 

medlemmer eller Firkløvergæster” 

 
Økonomi pr. 30.09 

årsafslutning 
JR og HS er i fuld gang med årsafslutningen. Umiddelbart ser det 

rigtig flot ud, men der er meget at gennemgå, så det er svært at sige 

noget præcist endnu. 

Der er udarbejdet en ny rykkerprocedure for kontingentbetalinger. 

Manglende betaling vil efter 20 dage medføre lukning af lokal og 

national spilleret indtil betalingen er foretaget. 
Gennemgang og status fra 

udvalgene 
GLS-siger TAK til hele bestyrelsen for flot arbejde ifb. med Sponsor 

turneringen. Der er kommet tilbagemeldinger fra Sponsorer som har 

rost arrangementet, banen og maden. Fornemmede at alle hyggede 

sig og følte sig velkommen. 

Der kommer nye tiltag hen over vinteren og foråret. Udvalget 

arbejder hele tiden på nye sponsorer. 
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BAM-Selvom dameholdet, efter egen bestemmelse, valgte ikke at 

spille Kval.oprykning, meldes de til igen til næste år. Der skal gøres 

mere for at synliggøre Elite træningen. Vi SKAL have et damehold i 

Åskov. 

Der meldes de samme hold til igen i 2016 i både dame og herre 

rækken. 

 

JC-Har lige afholdt Efterårscamp. for 18 juniorer.  

Der blev spillet natgolf i fantastisk vejr.  

9 af dem var til baneprøve om lørdagen, hvor der var en rigtig flot 

forældreopbakning som gav god stemning ude på banen. 

Den 14.nov afholdes julegolf sammen med Give’s juniorer og 

Raketgolf den 29.dec for Åskov’s juniorer. 

Der skal sættes et nyt hold sammen i Juniorudvalget i 2016. 

 

BH-Rigtig gode matcher i år - specielt Thune’s – der er kun ros, alt 

var godt og efterfølgende kun positive tilbagemeldinger fra 

deltagerne. 

Trods gode matcher er det dog med færre deltagere end sidste år – 

kan være helligdage der spiller ind.  

Fremover skal planen for matcher laves så der er mindst 14 dage 

imellem.  

BH har lavet et forslag til næste års matcher. 

 

TT-Begynderafslutnings matchen var en rigtig fin dag, dog med for 

få deltagere. Vi skal være bedre til at få Begynderne med .  

Der har været en stor tilgang af Begyndere i år – ca. 45-50 personer. 

Mange af dem her i efteråret – hvilket er meget positivt. 

Udvalget har fungeret rigtig godt, et super team – dog kunne der godt 

bruges et par stykker mere næste år.  

Alt i alt en stor succes. Fornemmelsen er, at vi trækker flere til pga. 

at der må spilles på 18 huls banen, når baneprøven er taget og at man 

må deltage i onsdagstræningen, indtil prøveperioden er udløbet. 

Vi skal være meget bedre til, at informere vores nye medlemmer om 

klub i klubben arrangementer. Ved udlevering af DGU kort får de 

fremover et velkomstbrev, hvori vi beskriver de mange forskellige 

muligheder vi i Åskov Golfklub tilbyder.  

 
Hvordan og hvornår en ny 

hjemmeside er igang 
Vi skal have en god og daglig opdateret hjemmeside – det er vores 

ansigt udadtil. TT foreslår en helt ny udgave af hjemmesiden, da den 

vi har nu, er aldeles tung at bruge.  

TT har lavet et oplæg, men da det kniber med tiden foreslås Andreas’ 

kæreste Linette, da hun er superbruger på netop den TT foreslår. 

Hun kan opbygge en helt ny og brugervenlig side til os. 

TT, JC og HS aftaler tid med Linette og fremover bliver HS den der 

opdaterer hjemmesiden, når den nye er lavet. 

Tidsplanen er at vi har den i luften til den nye sæson. 
Ny udgave af visionsplan Den nye og godkendte udgave udleveres til generalforsamlingen 

den 19. november. 

KSJ roses af alle for et kæmpe stykke arbejde ! 
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Drøftelse af kontingent 

 

 

          Bestyrelsens forslag til priser og Kontingenter 2016                                                                                                                                                        

Prøvemedlemsskab – for voksne i op til 3 måneder 

(inkl. Golfsæt med bag) 
 2.000,- 

Indskud  0,- 

Årligt kontingent - voksne over 25 år  4.700,- 

Årligt kontingent - longdistancemedlemmer  2.350,- 

Årligt kontingent - fleks-medlemmer *  1.300,- 

Årligt kontingent - ungseniorer (19 - 25 år)  2.350,- 

Årligt kontingent - juniorer (16 - 18 år)  1.400,- 

Årligt kontingent - juniorer (under 16 år )  500,- 

Årligt kontingent - passive uden spilleret på stor bane  

(spilleret på par-3 bane) 
 700,- 

Leje af bagskab - årlig leje - overskab  300,- 

Leje af bagskab - årlig leje – underskab 

 
 350,- 

Greenfee  - gældende hele dagen:    

Hverdage  250,- 

Weekend og helligdage  250,- 

*(Fleks-medlemmer er medlemmer med spilleret imod betaling af 

fuld Greenfee)                

 
Orientering om afslag vedr. 

fonde 
Som bekendt er flere forskellige fonde og Herning kommune ansøgt 

om tilskud til renovering af Sandetvej 4.  

Iflg. avisudklippet på klubbens opslagstavle har vi fået afslag fra 

kommunen.  

Men iflg. aftale med kultur og fritidsudvalget har vi fået lov til at 

sende en ny ansøgning. KSJ og JR forsøger igen. 

Spar Nord fonden søges igen. 

Nordea fonden har endnu ikke meldt tilbage. 

Har nogen af vores medlemmer et forslag til fonde der kan søges, 

hører vi gerne fra jer !! 

 
Ris og ros tavlen Ris og ros fra tavlen er arbejdet ind i visionsplanen. Mange af 

forslagene er store investeringer som bliver lavet over flere år. 

Tak for alle input - ris som ros ! 

 
Evt. Det blev bestemt, at fremover kan man blive Klubmester med kun 1 

deltager i en række, men der skal fortsat opfordres til, at der er flere 

tilmeldinger i hver række, da det jo giver en sjovere konkurrence, 

reglen om 3 personer bortfalder.  

 

Der sættes af i budgettet til at Greenkeeperne fremover får 25 timers 

hjælp i ugen. 

Ligeledes sættes af i budgettet til rengørings/arrangements hjælp med 

10 timer i ugen. 
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Vi vil fra den kommende sæson ikke længere være en del af Golf 

Hæftet og Tee Time kortet. 

 

Der renses ud i alle vores aftaler m/de forskellige klubber. KSJ og 

HS danner sig et overblik og tager stilling til aftalerne hen over 

vinteren. 

 

Der ønskes flere forskellige arbejdsudvalg. Der mangles hjælp her og 

der til, at få klubben til at syne pæn og ordentlig. Hjælp vil også 

betyde at kontingentet kan holdes på en minimumsstigning. 

 

HS indhenter tilbud om et Hjertestarter kursus for interesserede 

medlemmer. 

 

Baneguides sættes nu i gang fra Ingenium Golf.  

 

Der udbydes vintermedlemsskab fra 1.januar til og med 31.marts  

til kr. 1000,- 

 
Næste møde Tirsdag den 3. november kl. 17 – i klubhuset 

 

 

 

Kristian Jakobsen Jan Christensen John Rohde 

 

____________ _____________ ________________ 

 

 

 

Brita Heesgaard Gert  L. Sørensen Birger Madsen Thomas Thisted 

 

______________ _______________ ________________ ______________ 


