
 

Dragsholm Golf Club  Side 1 

Referat af bestyrelsesmøde d. 30-03-2021 (via Teams). 
 

Dagsorden:  

A. Konstatering af fremmødte Til stede: Birthe, Erling, Marianne, Erik, Steve og Regnar 

Afbud: Calle, Mogens 

Ikke mødt:  

 

B. Gennemgang og underskrift af 

referater fra tidligere møder 

 

Underskrift af referat fra bestyrelsesmøderne d. 8/12 og 

23/2 afventer at vi igen kan mødes fysisk. 

C. Orientering/meddelelser fra 

formanden  

Grundet pandemien måtte den ordinære generalforsam-

ling udsættes. Ny dato fastsættes så snart restriktionerne 

tillader at samle op til 100 personer inden døre. 

Orientering om dette til medlemmerne medtages i næste 

nyhedsbrev. 

 

Turneringsændringer: SuperBrugsen Asnæs 2021 flyttes 

fra d. 18. april til d. 27. juni. 

 

Vi har tidligere drøftet og vedtaget at medlemmer med et 

HCP på 52 eller derunder kan spille på 18 huls banen 

(den samlede handicapsum i en bold må ikke overstige 

144). Af hensyn til indtægtsmulighederne ønsker DGA 

dette udvidet til også at gælde for gæstespillere. Der var 

enighed om at afprøve dette.1 

Klubber i klubben kontaktes med forslag om at tilrette 

deres vedtægter iht. ovenstående handicapgrænse for 18 

huls banen. 

  

D. Meddelelser fra øvrige besty-

relsesmedlemmer og udvalg: 

 

Baneudvalg  

                                                     

 

 

 

 

 

Der har løbende været orienteret i diverse nyhedsbreve. 

Der er dannet et fast team og de er kommet godt i gang.  

Sponsorudvalg/Erhvervsnet-

værk  

 

 

Ikke meget nyt på sponsorfronten pt. Der er dog to tidli-

gere hulsponsorer, der har genoptaget deres sponsorater. 

Erhversnetværket forventes at starte i slutningen maj. 

Erling planlægger hvordan i samarbejde med Charly. 

 

Juniorudvalg  

 

 

IAB 

Forslag om igen i år at sælge juniorsupportmærker via 

shoppen blev godt modtaget. Steve og Erling sætter det i 

værk. 

 

Sportsudvalg  

 

 

Udvalget har afholdt møde d. 7/3. Der afholdes trænings-

lejr med 10 deltagere i dagen 23. – 25. april. Man har 

fået opdateret diverse information på hjemmesiden. Der 

er tilmeldt 5 hold i Regionsgolf, hvor det kniber lidt med 

at skaffe holdkaptajner. 

 
1 Efterfølgende er der pga. et konkret eksempel besluttet at egne medlemmer kan få dispensation for handicaploftet på 
144 for hele bolden.   
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Dagsorden:  

Vedr. klubtøj/polo til turneringsholdene er farvevalget 

faldet på blåt. Marianne og Steve prøver på forskellig vis 

at skaffe sponsorer og samler op på dette senere ift. hvad 

der evt. virker. 

Der er udarbejdet en plan for arbejdet med bunkervedli-

gehold, der sikrer at man kommer rundt om alle bunkers 

på 18 huls banen.  

Opstartsmøde for hele truppen afholdes d. 6/4.  

Steve arbejder videre med opstartstræning for deltagerne 

i Regionsgolf. 

 

Begynderudvalg  

 

 

I Mogens’ fravær kunne Erling orientere om at begynder-

programmet er sat i gang, herunder opsamling på begyn-

dere, der ikke nåede at blive færdige sidste år. Mentorer-

ne er klar til fortsættelse i denne sæson. 

Steve havde med succes afholdt årets første regelunder-

visningsseance i søndags. Jørn Henrik har meddelt at 

sæson 2021 bliver hans sidste som ansvarlig for begyn-

derforløbet. Udvalget bør derfor i denne sæson have 

fokus på at rekruttere en afløser til næste sæson.  

Erling har talt med Paw om at sikre, at Tirsdagsklubben 

(HCP 36+) er et tilbud til begyndere, der er 18 Huls eller 

9 Huls medlemmer og ikke for prøvemedlemmer. 

 

Rekrutteringsudvalg  

 

 

Vi er igen i år tilmeldt Funnel First med start fra 15/4 og 

to måneder frem. 

Da Begynderudvalget formodentlig har nok at gøre, er vi 

udfordret på at skaffe hjælpere til spil på Par3 banen. 

Erling og Steve tager kontakt til nytilkomne Funnel First 

fra sidste år for at høre om de kunne tænke sig at assi-

stere. Deadline 10/4. 

Uffe, Birthe og Regnar er klar til telefonteamet. Birthe 

kontakter Susanne og Finn for at høre om de kan hjælpe 

til. Deadline 10/4. 

 

Klubhus mv. 

 

 

Der er opsat en ny indtjekningsterminal og kontaktløs 

betalingsterminal. 

Restaurant  

 

 

IAB 

IT/Hjemmeside 

 

 

Carl har opsat ny PC, skærm, tastatur og mus i klubhu-

set. 

Turneringsudvalg  

 

 

Udvalgsmødet 13/3 udsat pga. COVID-19.  

Som nævnt ovenfor er åbningsturneringen SuperBrugsen 

Asnæs 2021 flyttet til d. 27. juni. Vi fastholder ind til 

videre at afholde Bechs Herremagasin 2021 d. 16. maj 

(formodentlig med løbende start og rækkeopdelt præmie-

overrækkelse og spisning). 

 

Eventudvalg  

 

 

IAB 
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Dagsorden:  

E. Meddelelser  Der er fundet en placering til det nye tordenskur i 

lavningen til venstre for Tee 58 på Hul 13.  

Husk Golfens dag d. 25/4 – der er tradition for at så 

mange fra bestyrelsen som muligt deltager.  

 

F. Økonomi og regnskab  Ro omkring økonomien pt. 

Der er indkøbt nye DGC flag, sponsorflag og skilte til Par 

3 banen og 9 Huls banen.  

 

Evt. 

 

 

 

Steve har fået bemanding i shoppen på plads for nu. 

 

DGU Short Game – Marianne deltager i DGUs kursus i 

Køge d. 6. maj. 

  

Næste møde 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roskilde d. 31-3-2021 

Ref.: RJ 
 
 

  

27/4 kl. 18:30 
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Oversigt over aktiviteter aftalt i bestyrelsen 

Nr. Aktion Ansvarlig Deadline Status 

1 Kontakt til DGU (Michael Jürgensen) vedr. juniorarbejdet. Carl 23-03-2021  

2 Forslag til ”klubfarve” til danmarksturneringsholdene. Marianne 23-03-2021 Udført 

3 Drøfte muligheder for opstartstræning for 

regionsgolfspillerne. 

Marianne 23-03-2021 I gang 

4 Indkalder til møde med Tirsdagsklubben for at aftale 

nærmere omkring konceptet. 

Erling/ 

Mogens 

23-03-2021 Udført 

5 Indkalde til koordineringsmøde mellem Begynderudvalg 

og Rekrutteringsudvalg. 

Regnar 23-03-2021 Aflyst 

6 Fotografering af bestyrelsesmedlemmerne til 

hjemmesiden. 

Regnar ?  

7 Klubfolder – opdatering? Erling 23-03-2021 Aflyst 

8 Ny model for sponsordag. Erling, Erik 

og Carl 

31-03-2021  

9 Generalforsamling: aftale m. dirigent og restaurant. Erling 23-03-2021 Udført 

10 Generalforsamling: stemmesedler/stemmetællere. Erling 28-03-2021 Udført 

11 Generalforsamling: indkaldelse. Birthe og 

Regnar 

07-03-2021 Udført 

12  Fælles annoncering m. restauranten i Mit Odsherred. Erik 01-03-2021 Udført 

13 Turnerings-/aktivitetsplan sendes til Charly. Steve 01-03-2021 Udført 

14 Kontakt nytilkomne via Funnel First fra sidste år for assi-

stance i år ifm. spil på Par3 banen. 

Erling/Steve 10-04-2021  

15 FF telefonteam. Kontakt Susanne og Finn vedr. 

deltagelse. 

Birthe 10-04-2021  

16  Driver til scorekort print installeres på ny PC. Steve 03-04-2021  

17 Frivillige til Golfens dag 25/4    

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 


