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Referat 

 
 

Dagsorden. 
1. Valg af dirigent. 

Preben Senniksen blev valgt med akklamation. 
 
 

2. Beretninger om klubbens aktiviteter det forløbne år. 
Formand Birthe Rasmussen bød velkommen og gik derefter over til fremlæggelse af 
beretningen for sæson 2020. 
 
Velkommen til generalforsamling i Dragsholm Golf Club.  
 
Året 2020 har været et meget specielt år, idet pandemien Covid 19 i februar tog sit indtog i 
Danmark. Vores Statsminister lukkede landet ned i marts måned 2020 og herefter har der 
været mange restriktioner, som golfklubben har været nødsaget til at navigere i.  
Dragsholm Golf Club har fulgt DGUs anbefalinger i forbindelse med henholdsvis spil på 
banen, nedlukning af baneanlæg, klubhus og aflysninger af turneringer, herunder spil i 
klubber i klubben.  
 
På grund af pandemien og forsamlingsforbuddet kunne årets generalforsamling ikke afholdes 
som planlagt, den blev udskudt til den 18. juli 2020, hvor forsamlingsforbuddet var blevet 
hævet til 100 personer. 
 
I 2019 blev der nedsat et rekrutteringsudvalg der i samarbejde med DGU skulle finde nye 
løsninger for rekruttering af nye medlemmer. Dette udvalg havde udarbejdet en plan for nye 
tiltag, men på grund af lukningen i marts måtte denne plan revideres og ikke alle tiltag kom i 
anvendelse. 
I maj kunne vi igangsætte Funnel First. Vi havde aftale med Funnel First om annoncering i 
vores lokalområde via Facebook, annonceringen foregik gennem 2½ måned. Det gav et 
fantastisk resultat, vi fik 131 henvendelser, som alle blev kontaktet for aftale om et 
endagsarrangement med lidt træning og spil på vores par 3 bane. Vi fik aftale med ca. 2/3 og 
ca. ½ heraf har tilmeldt sig et prøvemedlemsskab. 
Golfens dag i foråret blev aflyst, men da pandemien igen tillod det fik vi afholdt både Golfens 
dag og spil med dag, begge dage var rigtig godt besøgt, alle besøgende var særdeles tilfreds 
med vores arrangement, det kan vi takke vores frivillige medhjælpere for, uden jer vil dette 
ikke kunne gennemføres. Af de fremmødte fik vi 14 prøvemedlemsskaber.  
 
Når vi henser til pandemiens udfordringer vi havde i foråret, så må rekrutteringsarbejdet, 
anses for særdeles tilfredsstillende. 
 
De fine resultater vores nye tiltag har resulteret i, har givet vores begynderudvalg hænderne 
fulde. 
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Alle frivillige i begynderudvalget har virkelig knoklet. I har flere gange om ugen, uge efter uge 
bakket op omkring dette vigtige arbejde, I har fået struktureret det, så I følger vores 
nybegyndere, så de langsomt integreres i vores klub. Der skal således lyde en rigtig stor tak 
for det udførte arbejde, uden jer kunne dette ikke gennemføres. Der venter vores 
begynderudvalg et stort arbejde i 2021, da en del begyndere på grund af pandemien ikke 
kunne nå at få færdiggjort deres begynderprogram. 
 
Rekrutteringsudvalget arbejder videre i 2021, med de nye tiltag, vi håber at dette arbejde vil 
resultere i flere medlemmer så vores golfindtægter kan forøges. 
 
Frivillige 
Udover begynderudvalget, har vi mange frivillige, der gør en rigtig stor og fin indsats. 
Klubbens trivsel hænger uløseligt sammen med den frivillige kraft, vi har i klubben. Vi vil i 
bestyrelsen fortsat 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 os alle lysten og troen på en glimrende fremtid for klubben. 
 
Det er dog med beklagelse, at bestyrelsen, på grund af pandemiens restrektioner, måtte 
aflyse vores frivillig match i oktober.  Bestyrelsen har besluttet, at vi her i foråret vil lave en 
ny match, såfremt pandemien giver mulighed for det. 
 
Klubber i klubben  
Klubber i klubben har haft store udfordringer med hensyn til pandemien. Klubbernes opstart 
måtte udsættes indtil 11. maj hvor en forsigtig igangsætning blev iværksat. Først den 8. juni 
kom klubberne til at spille på vanlig vis. Alle disse udfordringer er klaret på flottese vis af alle 
jer frivillige, der uge efter uge sørger for at mange føler sig som en del af klubben og 
fællesskabet. 
Ældresagens golf har været en positiv del af golfklubben. Ældresagens medlemmer nyder 
hinandens selskab og er mere eller mindre selvkørende. Tak til alle jer der får klubberne i 
klubben til at fungere. 
 
Klubbens økonomi 
Økonomien har i mange år været en af bestyrelsens vigtigste og største arbejdsopgaver – det 
er det stadig – og i 2020 kommer vi ud med et lidt bedre resultat end forventet.  
Det skyldes bl. a. at Erhvervsnetværket har givet et pænere overskud end forventet, idet 
nogle af de planlagte møder er blevet aflyst på grund af pandemien. Erhvervsnetværket har 
ikke ønsket kompensation for de aflyste møder. Der skal lyde en rigtig stor tak til 
Erhvervsnetværket for dette tilskud.  
Vi har søgt om hjælp via DIF/DGI’s hjælpepakker og fået godt 40.000 kr. og herudover er 
nogle af de budgetterede udgifter i 2020 ikke blevet afholdt på grund af pandemien. 
 
Gæld vedrørende indskudsbeviser 
Det er en gæld til klubmedlemmer, der har tegnet et indskudsbevis. Disse indskudsbeviser 
kan komme til udbetaling i tilfælde af at klubben får over 1.000 medlemmer eller ved 
dødsfald. Det er ikke et problem i dag, men hver gang der kommer krav fra et bo lyder 
regningen på 10.000 kr., som er mange penge, der skal tages ud af golfklubbens likviditet.  
 
Sponsorer 
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Uden en bred opbakning fra sponsorer ville det være meget svært at drive en golfklub. 
Pandemien har begrænset vores Sponsorudvalgs arbejde i året.  
Vi mangler nytegninger vedrørende vores sponsorat med OK Benzin og El, vores 
sponsorudvalg vil i årets løb lave kampagner i Asnæs Centeret, når pandemien tillader det. 
Skulle der være nogen, der kunne tænke sig at være en del af dette arbejde, så kontakt Erling 
Paulsen. 
Hvis ikke vi får lavet nytegninger i året, vil vores sponsorat blive opsagt, så hvis du ikke 
allerede har tilmeldt dig OK Benzin og El, vil bestyrelsen opfordre dig til det. Såfremt du har 
spørgsmål vedrørende OK Benzin og El, så kontakt Erling Paulsen, der vil være dig behjælpelig 
med tilmelding.  
Er der medlemmer, der gerne vil være sponsor, så kontakt Erling Paulsen. 
 
Erhvervsnetværk 
Under Sponsorudvalget hører også Erhvervsnetværket. Her mødes erhvervsdrivende fra 
lokalområdet 10 gange om året, hvor de udveksler viden, de får derved større kendskab til 
hinanden, og der skabes netværk, som de kan bruge i dagligdagen. Medlemmerne af dette 
netværk er gode brugere af vores restaurant, og de understøtter derved klubben på mange 
måder. 
På grund af pandemien, har vi måtte aflyse 4 møder i løbet af året. Erhvervsnetværksmed-
lemmerne har ikke ønsket kompensation for dette, så vi har fået et pænere resultat end 
forventet, stor tak til erhvervsnetværket for dette tilskud.  
Lige nu er der ca. 45 i netværket. I budgettet for 2021 vil der fra netværket indgå kr. 25.000.  
 
Kontrakt med DGA  
Samarbejdet med DGA, har i 2020 forløbet upåklageligt, med de ting der nu en gang opstår, 
når den ene del repræsenterer medlemmerne og den anden DGA med ansvar for 
banedriften. Men vi har en samarbejdsform, hvor der er fælles forståelse for problemer og 
opgaver og vi har et fælles mål, nemlig at sikre en god golfbane og en golfklub i Fårevejle. 
Kontrakten skulle genforhandles inden udgangen af 2020, det blevet aftalt, at kontrakten 
fortsætter i 2021 og skal genforhandles i løbet af efteråret. 
DGA har sat golfanlægget til salg. DGC håber at vi kan få etableret et godt og konstruktivt 
samarbejde med en ny ejer. 
 
Medlemmer  
Udvikling i medlemstallet  
 

Medlemsgruppe 2021 2020 2019 2018 

Fuldtids 298 271 299 313 

9 huls 72 88 90 93 

Long Dist. 50 36 32 39 

Ung Senior 7 4 7 9 

Junior 32 24 24 26 

Passiv Par3 33 35 31 30 

Flex 78 70 74 76 

Passiv 38 48 59 68 

  608 576 616 654 
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Som det ses, er de seneste års negative bølge så småt blevet vendt, herudover skal det 
bemærkes, at vi har 39 prøvemedlemsskaber, der på grund af pandemien ikke kunne 
færdiggøres i 2020, de bliver færdiggjort så hurtigt som muligt i foråret.  
Med den alderssammensætning vores medlemsskare har, er det svært ikke at have afgang af 
medlemmer. Derfor er vores rekrutteringsarbejde, der allerede er igangsat og videreført i 
2021 nødvendig for at få tilført nye medlemmer.  
 
Fritspilsordning  
Forsætter uforandret med Kalundborg og Trelleborg og vi håber at generalforsamlingen 
godkender en fortsættelse i 2022.  
 
Banen  
Det langsigtede arbejde med banen fortsætter og greens bliver bedre år for år – men vi har 
stadig problemer med råger der hakker i dem, og det gør altid forårsarbejdet mere 
besværligt.  
De gamle broer på hul 8 på henholdsvis 18 og 9 hulsbanen er blevet nedtaget og der er lavet 
nye. Roughen er blevet grønthøstet i efteråret og her i foråret er den blevet klippet, vi 
glæder os meget til at se resultatet i år. 
Der er blevet lavet dræn mellem søerne ved teested på hul 8 på 9 hulsbanen. Søen på 
venstre side løb over og fairway på hul 3 på 18 hulsbanen blev oversvømmet, drænet skulle 
afbøde dette fremover. 
Det frivillige arbejde er øget i 2020 og vil blive yderligere øget i 2021. Dette gælder både 
bane og område ved klubhus. DGA har lovet, at det vi sparer dem for i udgifter, vil blive brugt 
på banen. Der skal lyde en stor tak til alle jer frivillige, der gennem hele året har ydet en rigtig 
stor indsats, uden jeres og greenkeeperens arbejde kunne banen ikke stå, som den gør. 
 
Hul ambassadører  
Bestyrelsen besluttede at forsøge at gøre medlemmerne til hul ambassadører i 2019 – dvs. at 
den enkelte spiller, sammen med andre, får et særligt ansvar for et enkelt hul (affald på tee 
sted – nedslags mærker på greens samt kontrol af bunkers). Alt sammen for at sikre bedre 
bunkers/ green kvalitet. Dette arbejde har været en succes, derfor viderefører vi dette her i 
2021. Der vil hænge et opslag nede på opslagstavlen, hvor I vil kunne se hvilket hul, I er 
ambassadør for. 
 
Restaurant 
Charly er startet som restauratør, vi har fået et rigtigt godt samarbejde med ham. Udover 
åbning af restauranten tilbyder Charly også take-away, hvilket er til glæde både for medlem-
merne og gæster.  
 
Klubmesterskaber  
Vi har afholdt klubmesterskab i 2020 og følgende blev klubmestre. 
 
Klubmestre 2020  

  SLAGSPIL 

  Damer:    Marianne Adolfsen 

  Damer – veteran:    Susanne Post 

  Herrer:   Thomas Røntved 

  Herrer – senior:    Torben Hansen 

  Herrer – veteran:    Lars Jessen 

  Herrer – superveteran:   Peter Vestergaard 
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  HULSPIL 

  Damer:    Helle Topp Nielsen 

  Herrer:    Sean Mc Carthy 

 
 
Turneringshold 
 I 2020 havde vi tilmeldt 2 hold i Danmarksturneringen – 1 herrehold og 1 seniormix hold.  
Herre holdet spillede i 5. division men sluttede desværre på sidstepladsen og rykker derfor 
ned i kvalifikationsrækken.  
Seniormix holdet blev nr. 2 i deres række.  
I 2021 er der igen tilmeldt 2 hold i Danmarksturneringen - et herrehold og et seniormix hold.  
 
Regionsgolf  
Her havde vi 6 hold der deltog i forskellige rækker. I 2021 har vi tilmeldt 5 hold i forskellige 
rækker. Regions golf er en fantastisk måde at se andre golfbaner på samtidig med socialt 
samvær. Vi mangler især holdledere og damer, for at kunne udvide med flere hold.  
 
Turneringer  
På grund af pandemien, blev 3 turneringer i foråret aflyst. Vi nåede at afholde 4 turneringer, 
de sidste 2 med løbende start på grund af forsamlingsforbuddet. De 4 afholdte turneringer 
havde alle en fin deltagelse. I skal alle have tak for den uvurderlige opbakning. 
Udover de løbende turneringer vil vi i 2021 igen afholde en sommerfest, som i år løber af 
stablen lørdag den 7. august. Sidste år havde vi et godt og fornøjeligt arrangement, men vi 
kan godt være lidt flere – vores Eventudvalg har lovet at komme med fornyelser.  
 
I august 2020 blev der spillet DM-midage på vores bane. Steve Smith sluttede som nr. 4, i +8, 
2 slag fra førstepladsen. Udover Steve var Thomas Røntved og Søren Friis også med. 
For at vi kunne afholde dette arrangement, var der mange af jer der hjalp som frivillige. Det 
er vi og DGU meget taknemlige for og der blev også uddelt ros til alle fra DGU. I skal alle have 
stor tak for det store arbejde som I alle lagde i det, uden jeres hjælp ville vi ikke kunne 
afholde sådan et arrangement. I 2021 skal vi den 31. juli være vært for D-Tour, DGU junior 
tur, så vi håber at I alle er klar igen, så vi kan få en rigtig god oplevelse.  
Vi skal endvidere være vært ved SEGAF turneringen for seniorer 50+ den 24. og 25. juli 2021.  
 
Husk disse datoer i 2021: 
Bechs Herremagasin Open – søndag den 16. maj 2021  
HF Forsikring Open – søndag den 13. juni 2021 
DGC SuperBrugsen Asnæs – søndag d. 27. juni 2021 
Pro’ens Open v. Steves Golf Akademi – søndag den 18. juli 2021 
Sommerfest – lørdag den 7. august 2021 
Klubmesterskaber slagspil – lørdag den 28. og søndag den 29. august 2021 
Klubmesterskaber hulspil – lørdag den 18. og søndag den 19. september 2021 
Afslutningsturnering – Restaurant Bothwell – søndag den 31. oktober 2021 
 
 
Vi har søgt fonden for Sparekassen Sjælland om penge til et tordenskur, det er med stor 
glæde jeg kan meddele, at de har bevilget os 15.000 kr., så vi skal i løbet af årets have bygget 
endnu et tordenskur, til glæde for alle spillere. Der skal lyde en stor tak til fonden for 
Sparekassen Sjælland, for det bevilget beløb. 
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I 2021 vil vi i samarbejde med DGU have fokus på vores juniorarbejde. Herudover vil det 
igangsatte rekrutteringsarbejde fortsætte.  
 
Men det allervigtigste i 2021 – det står I som medlemmer for, som frivillige – det er jer der 
skaber fællesskaber ved jeres deltagelse og opbakning. 
 
 
 

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

4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingent og indskud. 
Birthe Rasmussen fremlagde budget for 2021. 
Budgettet blev efterfølgende vedtaget enstemmigt af forsamlingen. 
 

• I forbindelse med udsendelse af kontingenter pr. 1. januar er der, i henhold til 
vedtægterne, sket en pristalsforhøjelse af kontingentet oprundet til nærmeste 10 kr. 
Denne forhøjelse, der som nævnt er vedtægtsbestemt, skal endelig godkendes på 
generalforsamlingen.  

Kontingentstigningen blev godkendt af generalforsamlingen. 
 

• Derudover foreslår bestyrelsen et kontingenttillæg på kr. 100,00 for alle Senior med-
lemmer for 2022. Denne forhøjelse giver alle Senior medlemmer (18 hullers fuldtids-
medlemmer) frit spil i naboklubberne Kalundborg Golfklub og Trelleborg Golfklub i 
perioden 1. april til 31. oktober 2022. Forhøjelsen sker dog kun under forudsætning 
af accept af en ny fritspilsaftale for 2022 fra såvel Kalundborg Golfklub som 
Trelleborg Golfklub.  

Kontingenttillægget for Senior medlemmer for 2022 blev godkendt af generalforsamlingen. 
 
 

5. Forslag fra bestyrelsen. 
  
a. Forslag om fritspilsordning for 2022 med Trelleborg GK og Kalundborg GK. 
 
Ad a: dette forslag blev behandlet og vedtaget under punkt 4. 

 
 

6. Forslag fra medlemmerne. 
Der var ikke modtaget nogen forslag fra medlemmerne. 
 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
I henhold til vedtægterne er der 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant på valg. 
 
Valgt til bestyrelsen blev:  

Erling Paulsen 
Marianne Adolfsen 
Regnar Jacobsen 
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Valgt til bestyrelsessuppleant blev: 
Erik Fredslund 
 
 

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

Niels Kjølbæk 
 
Valgt til revisorsuppleant blev: 

Knud Jensen 
 
 
 

9. Eventuelt 
 

Steve præsenterede en oversigt over de områder på anlægget der som udgangspunkt vil 
blive inddraget til ”biodiversitets områder”. Områderne bliver afmærket med røde pæle med 
grøn top og er således udlagt som strafområder med adgang forbudt. 
 
Herudover blev følgende emner drøftet på baggrund af de fremmødtes spørgsmål: 

• Sikkerhed på drivingrange. Det skal indskærpes hvordan man færdes på drivingrange, 
herunder hvor man stiller sin vogn/udstyr, så alle kan komme sikkert omkring 
hinanden. 

• Der blev genfremsat forslag om et multtoilet på banen.  

• Der blev stillet spørgsmål til hvordan forsikringsforholdene er for de frivillige, der 
løser mange praktiske opgaver. 

 
Bestyrelsen tager ovennævnte til efterretning og til nærmere drøftelse på de kommende 
bestyrelsesmøder.   
 
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. 30. juni 2021 
 
 
 
 
Preben Senniksen, dirigent    Regnar Jacobsen, referent 

 


