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Referat af bestyrelsesmøde d. 27-04-2021 (via Teams). 
 

Dagsorden:  

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

Regnar 

Afbud: Steve 

Ikke mødt:  

 

B. Gennemgang og underskrift af 

referater fra tidligere møder 

 

Underskrift af referat fra bestyrelsesmøderne d. 8/12, 

23/2 og 30/03 afventer at vi igen kan mødes fysisk. 

C. Orientering/meddelelser fra 

formanden  

Birthe orienterede om seneste nyt fra DGA vedr. et evt. 

salg af golfanlægget. Der er pt. forhandlinger i gang med 

mulige købere. Vi hører nærmere. 

Da det pt. ser ud til at blive muligt at samles op til 100 

personer indendørs fra d. 11/6 skulle vi kunne indkalde til 

afholdelse af den udskudte generalforsamling. Vi foreslår 

lørdag d. 26/6. Erling tager fat i Charly vedr. brug af 

restauranten. En alternativ dato vil være d. 4/7. 

 

Vores deltagelse i Golfens dag søndag d. 25/4 forløb 

rigtig fint med 33 deltagere og pt. har det kastet 10 

prøvemedlemmer af sig. 

 

D. Meddelelser fra øvrige besty-

relsesmedlemmer og udvalg: 

 

Baneudvalg  

                                                     

 

 

 

 

 

Uffe kunne berette at der er dannet et fast team og de er 

kommet godt i gang. Der arbejdes med en bemanding på 

2 mand pr. uge. 

I næste uge foretages der propning af greens. 

Det nye tordenskur opsættes i uge 20 og Erling har lavet 

aftale med frivillige, der tager sig af opgaven. 

  

Sponsorudvalg/Erhvervsnet-

værk  

 

 

Erling orienterede om OK sponsoratet, der også fortsæt-

ter næste år. Vi skal prøve at få gang i at skaffe nye 

kunder. Lige nu afventes det at OKs konsulenter kan 

komme ud i butikkerne og markedsføre produkterne. 

 

Shark Container er ny sponsor til de store facadevinduer i 

klubhuset. Så her er nye billeder på vej.  

 

Apropos sponsormatch planlægger udvalget et møde for 

at drøfte et nyt koncept for sponsordagen. Denne afhol-

des primo juni. 

 

Erhvervsnetværket afventer at vi når til 21/5 i håb om at 

vi så er fri for krav om coronapas ifm. indendørs arrange-

menter. En mulig dato er d. 26/5. Erling kontakter 

Sponsornet og undersøger mulighederne.  

 

Juniorudvalg  

 

 

Starter nu på søndag m. træning og spil. Der er plan om 

at DGC afholder et juniortræf i september. Carl taler med 

DGU og følger op på Golfspilleren i centrum. 
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Dagsorden:  

Juniorsupportmærker kan nu købes i shoppen formedelst 

kr. 200. 

 

Sportsudvalg  

 

 

God tilslutning til træning. Afholdt træningsweekend. 

Turneringshold er sat til 8/9 maj. Der afholdes møde 

snarest efter første kampweekend. 

Poloer og overtrækstrøjer med logo er klar til kamp. 

Lars har forfattet et indlæg til regionsgolferne. 

 

Begynderudvalg  

 

 

Udvalget holder møde på torsdag. Hvor der bl.a. skal ses 

på at få prøvemedlemmer til at fortsætte i klubben. 

Det påtænkes at samle prøvemedlemmer fra 2020 til en 

lille turnering. Noget tilsvarende tænkes afholdt for de 

nye prøvemedlemmer fra april i år. 

Steve har afholdt en regelgennemgang for mentorerne. 

 

Mogens og Erling følger op på tirsdagsklubben og indhold 

om samme på hjemmesiden. 

 

Rekrutteringsudvalg  

 

 

Funnel First har af hensyn til Golfens dag været sat på 

pause. Vi starter op igen d. 1/5 og fortsætter to måneder 

frem. Birthe har sikret at der er fundet hjælpere til spil på 

Par 3 banen ifm. FF dagene. 

 

Klubhus mv. 

 

 

Den nye pc inkl. ny skærm, tastatur og mus er på plads. 

Restaurant  

 

 

IAB 

IT/Hjemmeside 

 

 

Tirsdagsklubben opdateres (se også under 

Begynderudvalg). 

Turneringsudvalg  

 

 

Udvalgets flere gange udskudte møde afholdes nu d. 

12/5. 

Indtil videre fastholder vi at afholde Bechs Menswear 

Open 2021 d. 16. maj. Det bliver med løbende start og 

rækkeopdelt præmieoverrækkelse og spisning. 

Tilmeldingen er åben i Golfbox. Erik kontakter sponsor 

vedr. evt. deltagelse på dagen. 

 

Eventudvalg  

 

 

Ifølge Erling er der lidt præmier fra sidste års sommerfest 

til rådighed udover sponsoratet fra Carlsberg. Udvalget 

arbejder videre med planerne. 

 

E. Meddelelser  IAB 

 

F. Økonomi og regnskab  Der er pt. ro omkring økonomien. 

 

Evt. 

 

 

 

Vedr. organisering af tømning af papirkurve på toiletterne 

i stueetagen vil Carl forhøre sig i Manneklubben om en 

mulig turnusordning. Han spørger også Steve om de unge 

i shoppen kan involveres i dette. 
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Dagsorden:  

Drøftelse/fastsættelse af den udskudte Frivilligmatch 

udskydes til næste møde. 

I den forbindelse bedes alle sende navne på frivillige, der 

bør inviteres, til Mogens.  

 

Næste møde 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roskilde d. 02-05-2021 

Ref.: RJ 
 
 

  

25/5 kl. 19:00 i klubhuset       
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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 Drøfte muligheder for opstartstræning for 

regionsgolfspillerne. 

Marianne 23-03-2021 I gang 

3 Fotografering af bestyrelsesmedlemmerne til 

hjemmesiden. 

Regnar ?  

4 Ny model for sponsordag. Erling, Erik 

og Carl 

31-03-2021  

5 Ny generalforsamling: aftale m. dirigent og restaurant. Erling 09-05-2021  

6 Ny generalforsamling: stemmesedler/stemmetællere. Erling 25-06-2021  

7 Ny generalforsamling: indkaldelse. Birthe og 

Regnar 

05-06-2021  

8 Opsamling på frivillige der skal inviteres til udskudt 

frivilligmatch. 

Mogens 24-05-2021  

9 Opfølgning på Golfspilleren i Centrum (Players 1st) Carl 24-05-2021  

10 Kontakt Sponsornet vedr. opstart af Erhvervsnetværket Erling 09-05-2021  

11 Opfølgning på Tirsdagsklubbens indhold på hjemmesiden  Mogens/ 

Erling 

24-05-2021  

12 Kontakt Bech Menswear vedr. evt. deltagelse ved 

turneringen. 

Erik 12-05-2021  

13 Turnusordning vedr. tømning af papirkurve på toiletterne 

i stueetagen. Kontakt Manneklubben og Steve. 

Carl 09-05-2021  

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 


