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Referat 

 

Dagsorden. 
1. Valg af dirigent. 

Preben Senniksen blev valgt med akklamation. 
 

2. Beretning om klubbens aktiviteter det forløbne år. 
 
Velkommen til generalforsamling i Dragsholm Golf Club.  
Her ved starten af beretningen vil jeg prøve at sætte ord på hvad der karakteriserer året der 
er gået: 

• Banen er blevet endnu bedre og det langsigtede arbejde ser ud til at forbedre banen 
hvert år 

• Ved de seneste års generalforsamlinger har vi fremhævet, at vi først og fremmest er 
en idrætsforening, hvor styrken er medlemmerne, endog en alsidig idrætsforening 
hvor mange hjul holdes i gang – nogle kører godt og selvstændigt medens andre skal 
smøres eller rettes til. Sådan er det stadig – men endnu flere hjul kører selvstændigt 
og uden knirken   

• Vi har styr på vores drift, hvor det er lykkedes at sætte tæring efter næring  

• Et år hvor vi skulle finde vores nye rolle i forholdet mellem brugerkontrakt og ansvar.   
  
 
Frivillige 
Her må jeg igen gentage mig selv tidligt i beretningen af den simple grund at frivillige og klub-
bens trivsel er uløseligt sammenbundne - klubben er medlemmerne og den fungerer ikke 
uden fællesskabet og dermed siges også at drivkraften i klubben er de frivillige. Overalt i 
klubben er der frivillige der gør en indsats eller tager ansvar. Ingen tvivl om at vi i bestyrelsen 
fortsat vil have fokus på de fællesskabende elementer. 
Tak til alle jer frivillige der i det sidste år har været med til at bære klubben, det er det der 
giver lysten til og troen på en glimrende fremtid for klubben. 
Også en stor tak til de frivillige der deltog i gårsdagens aktivitetsdag – det er en stor hjælp for 
klubben. Vi håber mange også vil være klar til at hjælpe med klargøring af bunkers senere i 
april måned. 
Klubber i klubben. I denne sammenhæng er det naturligt at gå direkte til klubber i klubben – 
her er der frivillige der uge efter uge sørger for at mange føler sig som en del af klubben og 
fællesskabet. Jeg ved der gøres et stort arbejde på at udvikle dette arbejde i klubberne. I året 
der gik fik vi et nyt tiltag – tirsdagsklubben – hvor medlemmer med et handicap 36+ har et 
udviklings sted – dette  har været en succes. Tak til alle jer der får klubberne i klubben til at 
fungere / tak. 
 
Økonomi  
Økonomien har i mange år været en af bestyrelsens største arbejdsopgaver – det er det sta-
dig – og i 2016 kommer vi ud med et lille overskud.  Vi er lidt under budget – det vil vi uddybe 
under gennemgang af regnskab.  Men som beskrevet i bestyrelsen beretning i regnskabet, så 
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har klubben stadig nogle udfordringer omkring gammel gæld og indskudsbeviser. Vi har ikke 
løst disse problematikker endnu.  
 
Omkring gammel gæld til DGA, så har vi forhandlet med DGA – som har kontakt til kurator 
der skal godkende en gældseftergivelse.  
 
Vedr. indskudsbeviser til 91 medlemmer på i alt kr. 910.000. Disse medlemmer indbetalte for 
år tilbage kr 5.000 og fik et bevis på kr 10.000 samt en rabat hvert år på kontingentet. Dette 
er en gæld til disse klubmedlemmer, der kan udbetales, hvis klubben får over 1.000 medlem-
mer eller skal udbetales ved dødsfald. Disse indskudsbeviser er ikke et problem i dag, men på 
sigt kan det være det. Her skal vi finde en løsning med indehaverne af disse og bestyrelsen vil 
gerne løse begge problematikker på en gang. 
 
Under kontingent foreslår bestyrelsen, at den rabat disse medlemmer har ophører fra 2018. 
Begrundet i flere ting (medlemmer med indskudsbeviser har via rabatter fået deres indbeta-
ling på kr 5.000 retur) og vi vil derfor fortsætte arbejdet med evt at få eftergivet pengene til 
klubben (risiko bliver nedskrevet) ved at man lader klubben arve pengene – det vil vi arbejde 
med i 2017. 
 
Sponsorer. 
Uden en bred opbakning fra sponsorer ville det være meget svært at drive en golfklub og 
vores Sponsorudvalg har igen på alle måder leveret en fantastisk indsats i året der gik – og 
jeg ved de fortsætter i 2017. Tak til alle vores sponsorer og til sponsorudvalget. Skulle der 
være nogen, der kunne tænke sig at være en del af dette arbejde, og er der nogen af med-
lemmerne der gerne vil være sponsor så kontakt Erling Paulsen.    
 
Ny kontrakt DGA 
Der er sket to væsentlige ændringer i kontrakten med DGA. Afsnittet om at DGA driver re-
staurant er taget ud og det er nu aftalt at restauranten bortforpagtes og dette sker i et sam-
arbejde. Derudover er der lavet en hensigtserklæring på at klubben og DGA skal samarbejde 
omkring aktiviteter der skal øge indtægterne med ca kr. 200.000 for at sikre en tilfredsstil-
lende kvalitet af banen, anlæg og klubhus. 
 
Med baggrund i de faldende greenfee indtægter og ændringer/faldende medlemsindtægter, 
er begge parter enige om at opnå de nødvendige indtægter igennem igangsættelse af aktivi-
teter i fællesskab. 
For at leve op til dette har vi igangsat følgende aktiviteter: 

• Salg af greenfees til udlejningssommerhuse, via bureauer 

• Salg af pay and play til sommerhuse  

• Tilbud til 9 hullers medlemmer om at konvertere til 18 hullers medlemskab 

• Tilbud til flexmedlemmer om et 18 hullers medlemskab 

• Tilbud til passive om at spille på par 3 banen for en god pris 

• Indgået aftale med SponsorNet om firmaaftaler om begynderhold (opstarts hold i 
2017) 

• Vi har indgået aftale med SponsorNet om at lave Erhvervs netværk 2018 

• Indgået aftale med SponsorNet om Gourmet – Lammefjord – geopark - golf - ophold 
2018 
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Medlemmer 
Vi er nogenlunde det samme antal medlemmer som ved indgangen af sidste år, men flere 
har ønsket medlemskaber som giver mindre indtægt – dette giver selvfølgelig økonomiske 
udfordringer på sigt.  Men vi har stadig et godt setup omkring begynderpakker (kr 200) – og 
vi har et velfungerende begynderudvalg. En stor tak til dem.  
 
Fritspilsaftaler 
Mange medlemmer har givet udtryk for at gerne ville med i en fritspilsordning og gerne mod 
en mindre betaling. 
 
Vi søgte om at komme med i SGO ordningen med 8 andre klubber på Sjælland, især omkring 
Isefjorden – de ønsker os ikke med. Derfor har vi arbejdet videre med en enkel ordning sam-
men med Kalundborg og Trelleborg for 18 hullers fuldtidsmedlemmer. Dog skulle vi sikre 
DGA mod faldende greenfee indtægter (i 2016 lagde disse klubbers medlemmer ca kr 25.000 
i greenfee i Dragsholm). Derfor vil vi senere under kontingenter foreslå en kontingentforhøj-
else i 2017 på kr 80 – til alle 18 hullers fuldtidsmedlemmer, så disse ved at vise medlemskort 
kan spille på de 2 baner (gratis). Vi havde det med til nytårstræf og her var indtrykket, at der 
var 100 % opbakning til dette tiltag. 
 
Greenfee 
Greenfee er vigtigt for klubben og for DGA, da det er nødvendige penge for at kunne fasthol-
de og udvikle en god bane. Men manglende lokale hotelfaciliteter gør at vi her mangler nogle 
muligheder. Derudover har udvidelse af SGO ordningen gjort at mange medlemmer fra nabo-
klubber vælger denne ordning eller andet lignende, og dermed bliver der færre gæstebesøg 
hos os fra disse klubber.  
 
Hjemmesiden 
Efter års tilløb gik den nye hjemmeside i luften den 15. marts – håber I kan lide den. Vi har 
lavet et udvalg med Steve i spidsen og med Regnar Jacobsen og Carl Mulvad, for at sikre en 
god vedligeholdelse. Har I rettelser/input så send en mail til Steve. 
 
Banen  
Der er sket store forbedringer på banen i de sidste år og det håber vi kan fortsætte i 2017. I 
de sidste år har det været Jan der har stået i spidsen for green keeperne, men i forbindelse 
med Jans ophør, er det nu Leif der er chef for green keeperne. Steve vil stadig arbejde med 
nogle opgaver på banen f.eks placering af huller. Det nye baneudvalg består af Leif, Steve, 
Curt Andersen og Leo. Klubben vil igen i år invitere en repræsentant fra klubberne i klubben 
og eliten til baneudvalgsmøde, hvor man kan komme med input – ønsker - kritik – som vi så 
tager med til baneudvalgsmøder. 
 
I august 2016 fik vores 18 hullers bane ny rating, hvilket betød at vores handicapnøgle på 
teesteds markeringer (og i baneguide) er forkerte. Dem forsøger vi nu rettet på billigste må-
de på markeringsstenene på teestederne, men scorekortene er på plads. Om den nye rating 
er mere retvisende må være op til den enkelte at vurdere.   
 
Pro 
Det er en glæde, at DGA har forsat samarbejdet med Steve samt at Steve overtager en del af 
de opgaver som Jan Staunsbjerg havde. Det gælder opgaven over mod klubben og ansvar for 
medlems / kundekontakt, administration via golfbox og sekretariatet. Dette betyder dog at 
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pro shop vil blive bemandet af frivillige i perioder, samt at salg af greenfee samt udlejning af 
buggies også kan ske fra restaurant. Bestyrelsen glæder sig til samarbejdet. 
 
Driving range 
Sidste år fik vi 4.000 nye bolde og her inden sæsonen er det lykkedes at få to sponsorer til at 
sikre 7.000 nye bolde. I de sidste par år er der forsvundet rigtig mange bolde, og desværre 
kan nogle af dem findes overalt på banen – de må kun bruges på rangen. Jeg håber I som 
medlemmer vil være med til at lære de nye medlemmer og gæster dette. I år kommer der et 
skilt op ved rangen om at rangebolde ikke må fjernes fra driving range. 
 
Vand / oversvømmelser 
Den korte version - intet nyt. Der sker af uforklarlige grunde intet i denne sag omkring over-
svømmelser ved hul 3 på Intermediatebanen. Sagen er ude af vore hænder og jeg ved at DGA 
prøver at prikke til kommunen som er én del af denne sag. 
 
Restaurant 
Er i år bortforpagtet til et selskab med Henrik Rasmussen, et af vore medlemmer der er kok, 
som vil stå i spidsen for den daglige drift. For at sikre en sammenhængskraft imellem forpag-
ter og klub har Søren Lundgaard lovet at været klubbens koordinator. 
Desværre var der uafklarede ting med vores tidligere restauratør Jan Sejberg som betød at 
der i 2016 regnskabet er indgået nogle omkostninger fra hans tid som restauratør. 
 
Klubmesterskaberne 
Det var glædeligt at der i 2016 var flere der deltog i mesterskaberne. Derfor er det besluttet 
og udvide mesterskaberne med en ny række for såvel damer som herrer: Superveteraner 70+ 
år. Så bak op igen år – der plads til mange flere lad os gøre det til festdage – herunder turne-
ringen medens vi venter. 
 
Elite 
Sidste år havde vi et damehold i fællesskab med Odsherred. I 2017 er der så mange piger/da-
mer der spiller elite hos selv – så det er en glæde vi igen kan stille eget damehold. Derudover 
stiller vi igen med 2 herrehold i henholdsvis 5. division og kvalifikationsrækken. 
 
Junior 
Har haltet lidt i de sidste år, men ved slutningen af 2016 nåede vi op på 14 juniorer. I besty-
relsen besluttede vi os for, at vi i 2017 vil satse på at få flere juniorer for at fortsætte den 
gode trend. Der blev lavet et udvalg blandt forældrene med Steve i spidsen, hvor der blandt 
andet blev peget på prisen for unge for at spille golf. Vi besluttede derfor at satse ved at sæt-
te kontingentet for juniorer ned til kr 500. Efterfølgende vil vi skaffe pengene ved salg af 
junior support bagmærker og vi har også fået en sponsor (Sparekassen Sjælland), der målret-
tet støtter projektet om at vi 2017 gerne vil have 30 juniorer og 40 i 2018. 
Derudover støtter DGU op med aktiviteter omkring juniorarbejdet hen over sommeren.  
Efter generalforsamlingen er der salg af junior support bagmærker til kr. 200.    
 
Turneringer 
Vi havde sidste år en lidt vigende turneringsdeltagelse – dog nåede vi budget da der var flere 
deltagere i klubmesterskaber samt den nye turnering Mens vi venter. Ud over de løbende 
turneringer vil igen afholde en sommerfest, som løber af stablen lørdag den 15. juli – så vi 
håber at vi bliver lidt flere. Vores event udvalg har lovet at komme med fornyelser. 
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Derudover arbejder vi på at lave åbne fredagsturneringer hele sommeren (med lokale spon-
sorer og med grill efterfølgende). 
 
Åbningsturnering – DGC Superbrugsen Asnæs 2017 - lørdag d. 8. april. 
 
DGU Elite turnering. Den 13. og 14. maj er DGC vært for DGUs Elite Tour for herrer. Vi glæder 
os til at tage imod de bedste amatører i Danmark og håber på, at vi som så ofte før kan træk-
ke på medlemmernes hjælp. 
   
 
Klubber i klubben.  
I 2017 har klubber i klubben fået en spilledag mere med venskabsklubber med behørig 
hensyntagen til at det sker i ydersæsonen.   
 
Øvrige ting vi arbejder med. 

• Skaffe frivillige til at passe arealer uden om klubhuset og sti /vej ned til P-plads   
• Klubber i klubben skal passe deres egne lunde 
• Vi fortsætter/udvikler samarbejdet med ældresagen - der har allerede meldt 

sig 12 til opstart i april 
• Begynderundervisning – salg af prøvemedlemskaber til kr 200 i hold 
• Golfens dag den 30. april   
• Ambassadør golf den 5. maj 
• Klubmesterskaber med endnu flere deltagere 
• Sommerfest  
• Den løbende fredagsturnering til sommer 

 
Men det allervigtigste i 2017 – det står I som medlemmer for, som frivillige – det er jer der 
skaber fællesskaber ved jeres deltagelse og opbakning.  
 
Efterfølgende blev beretningen godkendt. 
 
 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
Klubbens formand Leo Cordua gennemgik regnskabet. 
 
Det reviderede regnskab blev efterfølgende godkendt. 
 
 

4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingent og indskud. 
Leo Cordua fremlagde budget for 2017. 
Budgettet blev efterfølgende vedtaget enstemmigt af forsamlingen. 
 
Vedr. fritspilsordning 2017 med Kalundborg Golfklub og Trelleborg Golfklub: 
For at udligne DGAs manglende greenfeeindtægter ifm. en fritspilsordning foreslås for 2017 
en engangsopkrævning på kr. 80 til alle 18 hullers medlemmer (Seniormedlemmer). 
Forslaget blev godkendt. 
 
 

5. Forslag fra bestyrelsen. 
Der var ikke fremkommet forslag fra bestyrelsen. 
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6. Forslag fra medlemmerne. 
Der var ikke fremkommet forslag fra medlemmerne. 
 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
I henhold til vedtægterne er der 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant på valg. 
Valgt til bestyrelsen blev:  

Erling Paulsen  
Regnar Jacobsen 
 

Valgt til bestyrelsessuppleant blev: 
Søren Lundgaard Jensen 
 
 

8. Valg af Revisor og revisorsuppleant. 
Valgt til revisor blev: 

Ove Sahlertz 
 
Valgt til revisorsuppleant blev: 

Ralf Nielsen 
 
 
 

9. Eventuelt 
 

Hugo Hansen indskærpede vigtigheden af at alle husker tilmelde sig på Golfbox når man går 
ud og spiller på 18 huls banen, både af hensyn til ”reklameværdien” men også for at få et 
reelt billede af belastningen på banen.  
 
Formanden benyttede lejligheden til igen at huske alle på hvor vigtigt det er at anvende beta-
lingsservice. Opkrævning via girokort er administrativ meget tung og dyr, hvorfor dette 
pålægges et administrationsgebyr på kr. 100 kr. i gebyr. Samme gebyrstørrelse gælder i 
øvrigt også ved evt. rykkere. 
 
Formanden erindrede igen om DGU Elite Tour Herrer den 13. og 14. maj, hvor vi får brug for 
frivillige hjælpere til diverse opgaver. 
 
Hugo Hansen forespurgte om bemandingen af sekretariat/shop. Set i lyset af Steves mange 
opgaver kan vi så forvente, at dette kommer til at fungere tilfredsstillende? Leo fortalte at 
Steve pt er i gang med at planlægge hvordan dette håndteres, bl.a. med et hold frivillige til 
sekretariats service plus i samarbejde med restauranten. Hugo henledte opmærksomheden 
på, at der bør være betjening ude i fællesarealet, hvor man er synlig, og ikke kun inde i 
shoppen.  
 
Henning Brimer spurgte ind til evt. planer for kombinerede Greenfee+spisning tilbud. Leo 
fortalte om vores tiltage med udsendelse af tilbud om samme til alle landets klubber i 
klubben. 
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Opfordring til alle om at deltage i åbningsmatchen lørdag den 8. april. Tilmelding er åben i 
Golfbox. 
 
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og dirigenten blev takket for at styre Generalfor-
samlingen så denne forløb i god ro og orden. 
 
Referat og slides der blev brugt under generalforsamlingen vil blive lagt på hjemmesiden 
snarest muligt. 
 
 
 
Asnæs d. 26.marts 2017 
 
 
 
 
Preben Senniksen, dirigent    Regnar Jacobsen, referent 

 


