
 

Bestyrelsesmøde 
 
Dato: 21. september 2021 
Til stede: Nicolaj Ahnfeldt Grinsted (NG), Carsten Hansen (CH), Lars Bender (LB), Søren Worsaae (SW), 
Michael Sørensen (MS) Peter Pein-Lorenzen (PP), Marianne Ormstrup (MO), Hanne Thomasen (HT), Ole 
Svendsen (OS) 
Afbud: Jan Laursen (JL) 
Referent: Nicolaj Ahnfeldt Grinsted (Golf Manager) 
 
Åbentstående sager 
 
- Restaurant Jægerspris 
Der opleves desværre en blandet respons omkring serviceniveauet i restauranten. Manglende forståelse for 
golfspillerens behov er en stor udfordring, og der bliver koordineret samt kommunikeret begrænset fra 
restauranten. Generelt har restauranten ikke fremvist respekt overfor klubbens egne arrangementer. Der 
er dog stor tilfredshed med kvaliteten af deres mad og udbud.  
 
- Evaluering af ECCO Tour 2021 
Det giver et stort løfte for banen at afvikle arrangementer så som ECCO Tour. Især klubbens sponsorer viser 
tilfredshed omkring klubbens sportslige ambitioner. 
Men der er i bestyrelsen også enighed om, at man skal forsøge at holde banen åbent mest muligt for 
klubbens medlemmer.  
Såfremt Ecco Touren skal afvikles i AaGK i 2022 skal der bruges begrænsede ressourcer på, at optimere 
banens stand.  
Til sidst skal det nævnes at arrangementet gav et mindre overskud, og at klubben kan være stolte af vores 
amatørspiller Hamish William Brown, der i turneringen blev nr. tre. 
 
- Ny Golfsekretær 
Golfmanager er i gang med proces om at finde en ny golfsekretær til sekretariatet. Der vil snarest blive 
offentliggjort yderligere hertil. 
 
Forbedring af driving range 
Projektet omkring forbedringen af driving range er tæt på at kunne igangsættes. Klubben har modtaget 
tilpas donationer, og klubben er derfor med i puljen blandt de foreninger der har søgt momskompensation. 
Derudover har SIFA bevilget en ekstra støtte til projektet. Der skal derfor lyde en stor tak til SIFA og ikke 
mindst de mange momsdonationer vi har modtaget af jer medlemmer.    
 
Der er fortsat fokus på at det ikke skal belaste klubbens økonomi, så enkelte processer vil blive udsat til 
primo 2022, så vi sikrer en god økonomi resten af året.  
 
Økonomi 
Generelt er bestyrelsen positive over økonomien. Vi har realiseret de mål der har været budgetteret hen 
over sommeren og det tegner et billede af en klub på vej den rette vej. Der er fortsat en mindre bekymring 
omkring muligheden for at opnå de budgetterede greenfee-indtægter, men det skulle fortsat være et 
positivt resultat selv i værste tilfælde den sidste del af sæsonen.  
 
Orientering fra udvalg 



 

Juniorudvalg: 
Juniorerne skal på udflugt til deres årlige ”hemmelig tur” og bestyrelsen udviser opbakning til 
arrangementet. 
Der arbejdes på en løsning I form af venskabsaftale med en klub i nærheden af AaGK. 
 
Baneudvalg: 
Banen har i år været hårdt ramt af tørke og det har udfordret klubbens greenkeepere. Det kræver mange 
mandetimer og der har været et øget behov for eftersåning og gødning for at rette op på skaderne.  
Chefgreenkeeper og baneudvalget arbejder fortsat på, at indhente tilbud på vandingsanlæg i fairways. Når 
økonomien engang tillader én investering af denne størrelse, kan vi se frem til en golfbane der bliver 
væsentligt nemmere at holde grøn og flot året rundt.  
 
Vores dårlige fairways skyldes især også for meget spil på banen sidste vinter. Der arbejdes derfor på en 
plan for vinterspil til denne vinter.  
Bestyrelsen har besluttet at der til denne vinter ikke må køres i buggy og moonbuggy samt brug af trolley, 
medmindre sekretariatet har godkendt den enkelte spiller ved dispensation.  
 
Der vil i den nærmeste fremtid blive igangsat et forsøg på at udbedre teestedet på Danske Bank Blå 3. Dette 
teested har mødt stor kritik og ser man teestedet for vandret vinkel, er det utrolig ujævnt.  
Vores greenkeepere vil derfor igangsætte en udbedring og vi kan derfor se frem til et flot nyt teested fra 
næste sæson 
Fra sæson 2022 vil baneåbningen skubbes til kl. 06:30 i hverdagene og til kl. 06:00 i weekenden.  
 
Sponsorudvalg: 
Det sidste VIP Club arrangement blev afviklet den 17. september på hjemmebane i AaGK. De deltagende 
kunne glæde sig over, at vores Golfmanager allerede kunne præsentere et udkast til programmet for næste 
sæson.  
Golfklubbens store Sponsordag afvikles den 24. september og banen vil være lukket det meste af dagen til 
dette arrangement. Sekretariatet har dog forsøgt at optimere starttiderne, således der er enkelte teetimes 
at få for alle klubbens øvrige medlemmer.  
 
Sportsudvalg 
Bestyrelsen ønsker Klubmesterskabets format revurderet, og der skal nytænkes hvordan dette skal afvikles 
i 2022. Turneringsudvalg er sat på sagen og vil afholde et møde omkring dette. 
 
Bestyrelsen har fået flere henvendelser omkring RegionsGolf og kan nu klart melde ud, at det er for egen 
regning at stille op i RegionsGolf, men at AaGK støtter økonomisk med tilmeldingsgebyret. 
 
Bygningsudvalg: 
Der vil i den kommende tid arbejdes på at rydde op ved den gamle gård og omdanne arealet til 
parkeringspladser. 
Der er frivillige der har meldt sig til lidt mindre maleropgaver, og bestyrelsen sætter stor pris på deres 
engagement.  
 
5. Strategi-weekend 
Bestyrelsen vil den 2. oktober afholde en intern strategi-dag. Arrangementet afholdes i Silkeborg Ry 
Golfklub, og der vil være et indlæg fra Silkeborgs bestyrelse samt direktør. Forhåbentlig kan der ud fra dette 
opstå nogle ideer og tanker, der kan være med til at løfte AaGK til et endnu højere niveau. 


