
 

 

 

Kære medlemmer    Sdr. Felding, den 20. november 2022.  

Torsdag den 17. november gennemførte vi den 31. ordinære generalforsamling i Åskov Golfklub, og på denne 

generalforsamling var der genvalg over hele linjen. 

Jan Christensen og Erik Krog Jensen blev genvalgt til bestyrelsen. 

Anne Marie Kristensen og Gert Hartvigsen blev genvalgt som suppleanter til bestyrelsen. 

Desuden genvalg af Niels Jørgen Nielsen som revisor og Valther Vestergaard som revisorsuppleant. 

I forlængelse af generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således:  

Kristian Hansen – formand og baneudvalgsformand, 

Jan Christensen – næstformand, 

Erik Thomsen – kasserer, 

Erik Jensen – begynderudvalgsformand og 

Preben Strand – sportsudvalgsformand. 

Sekretærfunktionen varetages af Martin Zarp på kontoret, og han er også tovholder for turneringsplanlægning 

og afvikling. Input og forslag til kommende turneringer må meget gerne sendes til Martin, og han vil også gerne 

høre fra hjælpere til turneringsudvalget. 

Bestyrelsens forslag vedr. fuldmagt til låneoptagelse, der lyder således, blev vedtaget: 

I henhold til vedtægternes §8 bemyndiger generalforsamlingen bestyrelsen til at optage de fornødne 

langfristede lån og/eller kreditter til finansiering af gennemførte og kommende ændringer på vort baneanlæg, 

og investeringer/ændringer i og ved klubhuset samt ejendommen Sandetvej 4.  

Bestyrelsen bemyndiges samtidig til at foretage de nødvendige pantsætninger for etablering af nævnte lån og 

kreditter. 

Der er ikke nogen aktuelle planer for låneoptagelse, men fuldmagten er alene en sikkerhed for, at bestyrelsen 

kan handle i tilfælde af, at der byder sig mulighed for en forbedret finansiering. 

I forbindelse med generalforsamlingen blev der også taget beslutning om, at deltagere i klubber i klubben 

fremadrettet alene skal være for klubbens medlemmer. Det vil dermed kun være muligt at tilmelde sig og 

deltage i disse ugedagsturneringer med et DGU-nr., som starter med 107. 

Med udgangspunkt i de stærkt stigende indkøbspriser samt øgede gebyrer for betalingssystemer, blev det også 

besluttet, at ændre på priserne for drikkevarer i klubhuset. 

Fra 1. december 2022 forhøjes priserne på drikkevarer med kr. 5,00, så de fremadrettet bliver: 

Drikkevarer fra automaten – kr. 25,00, stor fadøl – kr. 35,00 og lille fadøl – kr. 25,00.  

Vi har brug for lidt hjælp, idet vi har indgået en aftale med Vestjylland Forsikring, der foruden at være hole-in-

one sponsor på hul 18 også tilfører klubben nogle kontante midler. Til gengæld skal vi finde nogle kundeemner, 

som Vestjylland må kontakte med henblik på et muligt samarbejde. 

Vi mangler lige nu mindst 8 emner, for at opfylde vores forpligtelse, og vi vil gerne bede om medlemmernes 

hjælp til at finde de sidste emner i 2022.  

Der er ingen forpligtelser forbundet med at finde emnerne, og en mail med oplysninger om navn, adresse, tlf. 

nr. og e-mail, må meget gerne sendes til sekretariat@aaskov-golfklub.dk, så klarer vi det videre fornødne.  

På forhånd tak for hjælpen – husk det er hjælp til selvhjælp. 
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Golftræner Morten Thuen 

På generalforsamlingen havde vi også fornøjelsen at præsentere Åskov Golfklubs nye golftræner.  

Vi havde umiddelbart inden generalforsamlingen underskrevet en samarbejdsaftale med Morten Thuen, som 

er en meget erfaren og rutineret golftræner. Han har i årenes løb bestridt trænergerningen og andre funktioner 

i flere danske golfklubber, og har et stort netværk indenfor golfsporten. 

Morten starter i Åskov Golfklub den 1. marts 2023, og han vil være i klubben hver onsdag og torsdag, hvor der 

vil være afsat tider til begynder- og juniortræning, og disse dage vil være forbeholdt medlemmer af Åskov 

Golfklub. Efter behov vil han også være til stede øvrige dage i ugens løb, hvor det er muligt at reservere tider til 

træningslektioner – disse øvrige dage er også åbne for golfspillere fra andre klubber, som måtte søge træning. 

Han styrer selv bookingsystemet, og prisen for individuelle træningslektioner á 20 minutter er kr. 150,00. 

Det er aftalt, at han må anvende driving range til instruktion med det samme, så han er klar til at hjælpe. 

Hans kontaktoplysninger er: E-mail: morten@thuen.dk og tlf. 40727510. 

Sammen med bestyrelsen påbegyndes nu planlægningen af den kommende sæson, og nærmere informationer 

følger i starten af det nye år. 

 
Knud Aagaard – årets spiller 2022 

Sædvanen tro afsluttedes generalforsamlingen med at hædre årets spiller. 

I 2022 tilfaldt denne hæder Knud Aagaard, som i en årrække altid har været parat til at give en hjælpende 

hånd. Det være sig både at hjælpe til på banen og hjælp i forbindelse med afvikling seniorturneringerne. 

En stor tak til Knud for en altid stor imødekommenhed og hjælpsomhed. 

Vi nærmer os nu vinteren og dermed begrænset græsvækst – indenfor kort tid flyttes til vinterteesteder. 

Lad os hjælpe hinanden med at passe godt på banen – ingen vogne og køretøjer tæt på greens og tee-steder. 

Læg græstørv på plads, ret nedslagsmærker op på greens og hold banearealet ordentligt og ryddeligt. 

Til sidst ønskes alle en god og golfaktiv vintersæson. 
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På bestyrelsens vegne  

Kristian Hansen – formand 


