
 

 

Nyhedsbrev – 28.11.2018 
 

Kære medlemmer 
 
November lakker imod enden, og sædvanen tro har vi i november afholdt den årlige ordinære generalforsamling. 
På dette års generalforsamling blev det bl.a. besluttet at fastholde det nuværende kontingentniveau uden 
ændringer, og det blev ligeledes besluttet, at reducere bestyrelsen fra 7 medlemmer til 5 medlemmer. 
I bestyrelsen har vi afholdt det første møde, hvor vi foretog vor konstituering. Det blev her besluttet at 
undertegnede fortsætter som formand og Jan Christensen fortsætter som næstformand medens kasserer og 
sekretærfunktionen fastholdes hos vor klubsekretær Hanne Slot Petersen. 
 
Med den nye struktur, som blev præsenteret på generalforsamlingen, vil bestyrelsens fremadrettede arbejdsform 
fordele sig med to formål – nemlig kommercielle udvalg og et forretningsudvalg. 
Denne opdeling tager sigte på, at de kommercielle udvalg er de udvalg, som er ansvarlige for at tilføre klubben 
indtægter, medens forretningsudvalget er ansvarligt for, at de tilførte midler anvendes til størst mulig glæde og 
gavn for klubben og dens medlemmer. 
Det reducerede antal bestyrelsesmedlemmer betyder også, at vi vil have et antal udvalg, som ikke har en formand 
placeret i bestyrelsen, men de enkelte udvalg vil derimod have kontaktperson i bestyrelsen, ligesom det vil være 
tanken, at de enkelte udvalgsformænd – eller tovholdere – vil deltage i enkelte bestyrelsesmøder efter behov. 
 
I bestyrelsen har vi nu fordelt opgaverne således, at den kommercielle side varetages af Jan Christensen, Brita 
Heesgaard, Kasper Våtevik Jansen og Michael Nielsen, medens forretningsudvalget består af Kristian Hansen, Jan 
Christensen og Michael Nielsen. 
Foruden den beskrevne konstituering blev det første bestyrelsesmøde anvendt til at drøfte Åskov Golfklubs 
virksomhedsplan og forretningsorden for bestyrelsesarbejdet.  
Dette arbejdes der videre med, og vi forventer, at kunne lægge sidste hånd på disse planer på et bestyrelsesmøde 
medio december.  
Når dette er afsluttet, vil virksomhedsplanen og forretningsordenen blive placeret på vor hjemmeside.  
 
Som tidligere beskrevet vil en del af vore udvalg have en tovholder, som ikke er bestyrelsesmedlem. På 
nuværende tidspunkt er der foreløbigt tilsagn for to tovholdere, nemlig Claus Steffensen for juniorudvalget og 
Michael Nielsen for sportsudvalget. Begge vil nu iværksætte sammensætningen af disse udvalg. 
 
Det er vel også kendt for alle, at vi fra 1. januar 2019 får et helt nyt sæt golfregler.  
De nuværende 34 regler, med en hel del fortolkninger, bliver reduceret til 24 regler. 
Vi vil i vinterens løb invitere til nogle klubaftener, hvor de nye golfregler vil blive gennemgået. 
Vi har ikke fastlagt datoerne endnu, men når disse er fastlagt, udsendes mails til alle medlemmer. 
 
Bestyrelsen modtager meget gerne input til den fortsatte udvikling af Åskov Golfklub.  
Vi modtager gerne mails og/eller forslag i ”ris / ros / forslag” postkassen i klubhuset. 
 
Afslutningsvis vil jeg gerne ønske Jer alle en rigtig GLÆDELIG JUL og et GODT NYTÅR. 
 
På bestyrelsens vegne 

Kristian Hansen - formand 


