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Tirsdag den 18. januar 2022 kl. 17.00 i klubhuset 
 
Deltagere: 
Claus Holm Christensen 
Lisbeth Moltzen 
Arne Nabe Poulsen 
Niels Fischer 
Iben Jungersen  
Jacob Nordby 
Peter Agerboe 
 
Afbud:  
Kim Bjerre 
Michael Traasdahl Møller 
Klaus Kirk Jensen 
 
(referat godkendes ved udsendelse til mødedeltagerne efterfølgende) 
 
Dagsorden: 

1. Møde med Sportsudvalg 
Intro: 
Over de seneste to til tre sæsoner, er elitegolfen i AGC gået i stå. Dameeliten haft flere 
udfordringer der både har betydet manglende spillere og manglende niveau i truppen. Herreeliten 
har haft god tilgang og har ligeledes en socialt velfungerende gruppe. Men de gode spillere 
udebliver fra AGC, og de seneste to til tre år har man resultatmæssigt stået stille. Senior gruppen 
fungerer alt i alt fint, og henter hvert år fine resultater hjem til klubben, men det er desværre ikke 
nok. Derfor er det på tide at ændre en smule på det setup vi har i sportsudvalget, for at sikre ny 
tilgang, udvikling og unge spillere til klubben. 
 
Lige nu er hvervning af nye spillere ikke den store succes af flere grunde. Ved at spørge diverse 
spillere har vi fundet frem til følgende: 
• Klubben skal kunne tilbyde nye spillere noget. Det behøver nødvendigvis ikke at være gratis 
medlemskab men kunne være: 
o Støtte til turneringer 
o Gratis træning 
o Tøj pakke og bolde til division 
• Træningsfaciliteterne har stor betydning 
• Det sociale på de enkelte hold er vigtigt 
• Det er vigtigt med gode spillere i truppen, så man som tilflytter kan udfordre og presse sig 
selv 
• Hvis man kender nogen i den pågældende klub, har man tendens til at flytte til samme klub 
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Vi vil noget mere med eliten i AGC, end at være en klub for alle. Vi vil være blandt de bedste 
klubber i Danmark igen på herre og dame siden, og det kræver en strukturændring af 
sportsudvalget.  
 
Strukturændring: 
Derfor foreslås der at sportsudvalget fra nuværende sæson deles op i tre selvstændige udvalg, med 
tre selvstændige budgetter og at sportsudvalget udfases. Der deles op i følgende tre grupper: 
 
• Seniortruppen (senior, veteran, superveteran) 
• Dametruppen (dameeliten) 
• Junior og herretruppen (junior og herreeliten) 
 
De tre grupper står selv for koordinering, økonomi, sociale aktiviteter etc. og dermed kan vi sikre en 
bedre udvikling og et større ejerskab i de enkelte grupper. Det årlige budget der tildeles 
sportsudvalget, deles i stedet for ud til de respektive grupper hvor økonomien til de enkelte 
diskuteres med bestyrelsen i AGC. 
 
På mødet blev det fremført at seniortruppen i praksis havde været selvkørende i den forgangne 
sæson. Det blev ligeledes drøftet at det kunne være en god ide at dametruppen blive slået sammen 
med Junior og herretruppen i et Eliteudvalg, dette var der enighed på mødet. 
Bestyrelsen takkede for udvalgets arbejde, og tager hurtigst muligt beslutning om forslaget, og 
vender tilbage til udvalget. 
 

2. Møde med Begynderudvalg 
Referat fra udvalgets møde i september var fremsendt til bestyrelsen. 
Begynderudvalget kom med følgende input/forslag/forespørgsler: 

• Rammerne for begynderarbejdet i 2022, herunder turneringsform (gunstart), antal 
begyndere i 2022, kontorets rolle ift. fx opfølgning på indmeldinger og begyndernes 
træningsforløb, begynderes deltagelse i begynderturneringerne, tidspunkt for start af 
begynderarbejdet (2021 var bl.a. præget af flere rimeligt kaotiske situationer omkring 
turneringsafvikling, som vi ønsker at undgå i 2022). 

• Slagprøver: Begynderudvalget ønsker ikke at deltage i slagprøver således som vi gjorde i 
2021 (Det fungerede ikke, og vi kommer som udvalg til at fungere som en slags 
hjælpetrænere i begyndernes øjne, hvilket ikke er ønskeligt). 

• Statistik på sidste års begynderarbejdet, dvs. hvor mange indmeldte pr. 1. januar 2022. 
Fremadrettet statistik for 2022. 

• Samspil mellem bestyrelse, kontor, trænere og os i begynderudvalget. 
• Godt og ordentligt intromøde for begyndere med deltagelse af trænere, kontor og 

begynderudvalget som indledning til sæsonen. Afholdes indendørs i fx caféområdet. 
• ”De unge” nye medlemmer. Hvordan vil bestyrelsen håndtere denne særlige gruppe? 
• Unico – og relationen til restauranten ift. afslutningen af en begynderturnering. 

 
Bestyrelsen takkede for udvalgets arbejde og input. 
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Lisbeth Moltzen har tilbudt at blive fremtidig formand for begynderudvalget. Dette har bestyrelsen  
takket ja til. Lisbeth tager kontakt til medlemmerne af udvalget, samt til nye personer der er  
interesseret i at deltage i arbejdet. 
Arbejdet i udvalget får fokus på, at modtagelsen af de nye medlemmer skal give dem lyst til at blive  
i klubben - skabe et socialt tilhørsforhold ikke mindst for dem, der ikke i forvejen har relationer til  
medlemmer af klubben. Dette kan vi gøre til en overkommelig opgave med smidige løsninger og  
med en fælles parathed til at løse de små og store udfordringer der måtte opstå.  
Rammer og retning skal selvfølgelig sættes af bestyrelsen - f.eks. antallet af prøvemedlemmer,  
prioritering af venteliste, adgang til turneringer, der lukker banen og den slags. Men derudover skal   
udvalget skal have relativt frie hænder til at planlægge årets gang sammen med træner(e) og  
administration. 
Peter og Lisbeth laver oplæg til den kommende sammensætning af prøvemedlemmer,  
aldersfordeling, prioriteret venteliste mm. 
 

3. Økonomi (Materiale udsendes før eller med dagsorden)  
a. Regnskabsopfølgning 

Arne havde rundsendt regnskabet til bestyrelsen, dette blev kort gennemgået og godkendt. 
Regnskabet i forhold til restauranten skal opsættes tydeligt til fremlæggelse på 
generalforsamlingen. Lisbeth og Arne laver et oplæg til dette, med input fra Iben. 

b. Medlemmer, status pr. 18. januar 2022: 
Aktive medlemmer Antal 
Senior inkl. beg og prøve 866 
Ung og stud  156 
Rest (Junior og fleks) 129 
Passive medlemmer 68 
Der er således åbnet for optagelse af medlemmer i klubben, dog er der stadig venteliste for 
prøvemedlemmer. 

c. ØGR, status 
d. Budget 2022 

 
4. Nyt fra igangværende projekter – (udsendes før eller med dagsorden – eventuelle 

beslutningsforslag, der skal behandles, sættes på som særskilt punkt med skriftligt oplæg) 
Claus og Lisbeth havde fremsendt et skriv om klubhus og restaurant til bestyrelsen, hvor forskellige 
dilemmaer blev belyst. 
 
Stillingtagen til tidspunkt for ekstraordinær generalforsamling. 
Bestyrelsen besluttede at der skal afholdes en medlemsaften på Aarhus Efterskole, tirsdag den 22. 
februar kl. 1900. 
På mødet fremlægges udkastet til en ny disposition for klubhuset og den samlede forventede 
tidsplan for forløbet. Der vil blive lejlighed til at få uddybet baggrunden for skitsen fra 
arkitektfirmaet ligesom medlemmerne vil få lejlighed til kommentere løsningsforslaget. 
Bestyrelsen har sideløbende, sammen med baneudvalget og chefgreenkeeperen, og på baggrund af 
arbejdet i "projekt bedre bane" drøftet udfordringerne på banen og forskellige løsningsmuligheder, 
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der kan øge banens kvalitet og som kan øge banens evne til at modstå påvirkningerne fra vejr og 
vind samtidig med, at der ikke kan anvendes kemisk bekæmpelse af de udfordringer, der opstår. 
Ikke mindst udfordringerne på og omkring greens er i spil. Vi afventer nu de sidste input fra kyndige 
folk omkring golfbaners anlæg og pleje før vi kan invitere til et medlemsmøde, hvor banen er i 
fokus. 
Endelig - efter den ordinære generalforsamling og efter at bestyrelsen er faldet på plads - vil der 
blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor der skal træffes endelig beslutning om 
løsninger og finansiering af disse to store og samtidige projekter. 

 
5. Sager til beslutning 

Beslutningsoplæg fremsendes før eller med mødeindkaldelsen. 
Det blev besluttet at der kan laves leasingaftaler med Leasing Fyn, dog tjekkes for om tilbuddet er 
det bedste. 

 
6. Eventuel information fra udvalgene (materiale udsendes før eller med dagsorden – eventuelle 

beslutningsforslag, der skal behandles, sættes på som særskilt punkt med skriftligt oplæg) 
a. Baneudvalg 
b. Begynderudvalg 
c. Juniorudvalg 
d. Sponsorudvalg 

1: Bestyrelsen er bekendt med udfordringerne med generationsskiftet i sponsorudvalget, 
og det at finde en som kan videreføre den store indsats som Christen de sidste mange år 
har lagt i dette arbejde. 
Bestyrelsen vil derfor gøre sit til at der findes en løsning på disse udfordringer i nærmeste 
fremtid.  Vi kigger aktivt ud i vores netværk i klubben og finder forhåbentlig nye ressourcer 
snarest. 
2: Adgang til AGC medlemskartotek.  
Som udgangspunkt kommer vores medlemmer i klubben for at slappe af og være private og 
vores medlemskartotek anvendes alene til golfrelaterede aktiviteter. Vi mener derfor ikke 
at det vil være passende at forsøge at identificere og herefter kontakte enkelte 
medlemmerne om sponsorater med udgangspunkt i medlemskartoteket. Vi kan invitere 
medlemmerne til at kontakte sponsorudvalget med henblik på sponsorater, vi kan skrive på 
hjemmesiden, vi kan anvende nyhedsbreve, som medlemmer abonnerer på e.l. 
En mere omfattende kampagne om nye sponsorer blandt medlemmerne forudsætter, at 
der er ressourcer i sponsorudvalget til at løfte både kampagnen og den efterfølgende 
kontakt til potentielle sponsorer, hvorfor vi mener at generationsskiftet skal være på plads, 
før vi overvejer at sætte gang i denne proces. 

e. Sportsudvalg 
Udvalget skifter navn til Eliteudvalg. 

f. Turneringsudvalg 
g. Regel og handicapudvalg 

AGC har modtaget en henvendelse fra Oswald Academy, som måske ønsker at genåbne 
deres aktivitet. 
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HCP-udvalget vil drøfte med begynderudvalget om dette kunne være et godt alternativ til 
de nuværende test. 
Det blev besluttet at sige nej tak for nu. 

7. Eventuel information fra formanden – (materiale udsendes før eller med dagsorden – eventuelle 
beslutningsforslag, der skal behandles, sættes på som særskilt punkt med skriftligt oplæg) 
Et af klubbens medlemmer, der har en større bygning i Beder, har planer om at lave et indendørs 
træningscenter med 3-4 Trackmann baner. Claus er i dialog med vedkommende om et samarbejde. 

 
8. Fra sekretariatet – (materiale udsendes før eller med dagsorden – eventuelle beslutningsforslag, 

der skal behandles, sættes på som særskilt punkt med skriftligt oplæg) 
 
9. Lukkede / fortrolige sager 
 
10. Hændelser og henvendelser 

Der er kommet henvendelse fra Randers Golfklub, der har lavet en ny uformel holdturnering. Vi har 
takket nej til dette da vi vil anvende vores ressourcer på anden vis. 

 
11. Eventuelt 

 
12. Næste møder 

Mødetidspunkt 2022 Hovedtema(er) 
Tirsdag den 8. februar 
kl. 17.00 

Sponsorudvalget omkring sponsorarbejdet  
Forberedelse af ordinær generalforsamling 

Tirsdag den 22. februar 
kl. 19.00 

Medlemsmøde om projekterne 

Tirsdag den 29. marts  
kl. 17.00 

Generalforsamling, formøde 
 

Tirsdag den 29. marts 
efter generalforsamling 

Konstituering 

 


