
 

Dragsholm Golf Club  Side 1 

Referat af bestyrelsesmøde d. 08-12-2020. 
 

Dagsorden:  

A. Konstatering af fremmødte Til stede: Birthe, Erling, Marianne, Uffe, Carl, Mogens, 

Erik, Steve og Regnar 

 

Afbud:  

 

Ikke mødt:  

 

B. Gennemgang og underskrift af 

referater fra tidligere møder 

 

Referat fra bestyrelsesmødet d. 3/11 blev underskrevet. 

C. Orientering/meddelelser fra 

formanden  

Forretningsudvalget: Birthe orienterede om seneste 

Forretningsudvalgsmøde, hvor bemanding i sekretariat/ 

shop blev drøftet. Pt. er der behov for frivillige til torsda-

ge. Mandage og onsdage er dækket, og i weekenden 

satses på aflønnet personale.  Hjælp til baneservice blev 

også vendt på mødet, og søgning efter frivillige sættes i 

gang til foråret. 

Golfspilleren i centrum: Birthe og Uffe har fulgt op på og 

talt med forskellige emner der har angivet interesse for at 

være frivillige.  

Erling har talt med emner til sponsorudvalget – de vil evt. 

godt deltage i enkeltopgaver men ikke deltage som 

egentlige medlemmer af udvalget. 

 

I lyset af de seneste skærpede COVID-19 restriktioner 

aflyses et nytårstræf i januar 2021. Vi vil i stedet udsen-

de et julebrev til medlemmerne. 

 

Frivilligmatch 2020. Uhyre beklageligt med aflysningen; 

men vi tager revanche tidligt på sæsonen næste år. For 

god ordens skyld er omkostningen er afsat i 2020 regn-

skabet. 

  

D. Meddelelser fra øvrige besty-

relsesmedlemmer og udvalg: 

 

Baneudvalg  

                                                     

 

 

 

 

 

Som mange sikkert har noteret sig så er opsat diverse 

snore, ligesom vi desværre igen har sygdom i nogle 

greens. Kørsel med grønthøster er afsluttet nu mangler 

der blot lidt opsamling af det afklippede. Alle bænke og 

hovedparten af rangebolde er indsamlet for vinteren.  

Vi har indkøbt et antal river fra boet i Skjoldenæsholm. 

Broernes tilstand på hul 15 tjekkes til foråret.  

Vi forsøger at låne en lift til bl.a. opsætning/nedtagning af 

stærekasser. 

 

Sponsorudvalg/Erhvervsnet-

værk  

 

 

Erling har forfattet et julebrev til sponsorerne der udsen-

des snarligt.  

Det er lykkedes at få en ny sponsor til begynderudvalgets 

kaninbolde. 
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Dagsorden:  

Der kan konstateres et overskud på Erhvervsnetværket 

ift. 2019/2020.  

Erik, Carl og Erling arbejder med oplæg til ny model for 

vores sponsordag.  

  

Juniorudvalg  

 

 

Der blev stillet forslag om at hensætte ekstra midler til 

juniorarbejdet og indgå et samarbejde med DGU. Planen 

er at finde en model, der både sætter gang i juniorarbej-

det; men også giver en mere langsigtet effekt. 

 

Sportsudvalg  

 

 

IAB. 

 

Begynderudvalg  

 

 

Udvalget arbejder på at udsende et brev til vores nuvæ-

rende begyndere med henblik på at starte sæsonen op på 

bedste måde. 

 

Rekrutteringsudvalg  

 

 

Udvalget forventer et fortsat samarbejde med DGU her-

under at gennemføre en ny Funnel First kampagne i 

foråret 2021. 

  

Klubhus mv. 

 

 

Der arbejdes på at finde eksisterende nøgler til skabene i 

omklædningsrummene. Efterfølgende forventes det at lå-

sene udskiftes og at vi får kontrol med nøglerne. 

  

Restaurant  

 

 

Alt i alt kan vi konstatere at det har været et positivt år 

med et godt samarbejde med vores restauratørpar. 

IT/Hjemmeside 

 

 

Betalingsservice er på plads. Steve opfordrede til at gen-

nemlæse hjemmesiden og komme med input til rettelser/ 

opdateringer o.l. 

 

Turneringsudvalg  

 

 

Udvalget afholdt planlægningsmøde d. 7/11 og har efter-

følgende udsendt turneringsplanen for 2021. 

 

Eventudvalg  

 

 

Corona lukket. 

E. Meddelelser   

 

 

F. Økonomi og regnskab  Pt. ser resultatet for klubben fint ud på baggrund af ikke 

mindst Erhvervsnetværket, ekstra greenfee indtægter, 

Funnel First kampagne, DGI/DIF tilskud, færre udgifter 

pga. aflyste arrangementer. Vi forventer således at 

komme ud med et plus for året.  

 

Evt. 

 

 

 

Steve gjorde opmærksom på at med det nye handicapsy-

stem (WHS) vil max hcp være 54. Skal vi tillade spillere 

med dette hcp på 18 huls banen på visse tidspunkter 

(stadig m. max hcp-sum på 144 i en bold)? 

Der blev drøftet et forslag om grøn tee (fremskudt tee 

sted) til begyndere (1 gang om måneden?) og måske 

også til gæster m. hcp 54. 
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Dagsorden:  

 

Næste møde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

26/01-2021 kl. 18:30 i klubhuset 

 
Roskilde d. 15-12-2020 

Ref.: RJ 
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Oversigt over aktiviteter aftalt i bestyrelsen 

Nr. Aktion Ansvarlig Deadline Status 

1 Er greens blevet for små – tjek ift. oprindeligt 

banelayout/design. 

Uffe 31-12-2020  

2 Kontakt til DGU (Michael Jürgensen) vedr. juniorarbejdet. Carl 20-12-2020  

3 Forslag til ”klubfarve” til danmarksturneringsholdene. Marianne 31-12-2020  

4 Drøfte muligheder for opstartstræning for 

regionsgolfspillerne. 

Marianne 31-12-2020  

5 Indkalder til møde med Tirsdagsklubben for at 

aftale nærmere omkring konceptet. 

Erling/ 

Mogens 

31-12-2020  

6 Indkalde til koordineringsmøde mellem 

Begynderudvalg og Rekrutteringsudvalg. 

Regnar 31-12-2020  

7 Indkøb af Office pakke, ny skærm, nyt tastatur og 

mus (begge trådløse). 

Carl 01-03-2021  

8 Fotografering af bestyrelsesmedlemmerne til 

hjemmesiden. 

Regnar 26-01-2021  

9 GiC medlemsundersøgelse. Opfølgning og fordeling 

af evt. opfølgningsopgaver. 

Birthe 20-11-2020 Udført 

10 Fornyelse af fritspilsaftaler for 2021 med KGK og 

TGK. 

Regnar 31-12-2020 Udført 

11 Klubfolder – opdatering? Erling 30-11-2020  

12 Flagstang: ny knop og line. Uffe 31-12-2020  

13 Julebrev til medlemmerne - udkast  Regnar 11-12-2020 Udført 

14 Ny model for sponsordag Erling, Erik 

og Carl 

31-03-2021  

15 Frivillige til sekretariatet (torsdage) Steve, 

Birthe 

31-12-2020  

16 Muligt lån af lift Uffe 31-12-2020  

 
 

 
 

 


