
 

Dragsholm Golf Club  Side 1 

Referat af bestyrelsesmøde d. 25-05-2021. 
 

Dagsorden:  

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

Steve og Regnar 

Afbud: Carl 

Ikke mødt:  

 

B. Gennemgang og underskrift af 

referater fra tidligere møder 

 

Referater fra bestyrelsesmøderne d. 8/12, 23/2 og 30/03 

samt årsrapporten 2020 blev underskrevet. 

C. Orientering/meddelelser fra 

formanden  

Der var intet nyt at bemærke til dette punkt. 

 

Mht. generalforsamling fastholder vi at indkalde til denne 

lørdag d. 26/6. Regnar udarbejder et udkast til indkaldel-

se, hvori det understreges at tilmelding er nødvendig, 

krav om Coronapas og forbehold for at ændrede restrik-

tioner kan betyde en ny udskydelse. 

 

D. Meddelelser fra øvrige besty-

relsesmedlemmer og udvalg: 

 

Baneudvalg  

                                                     

 

 

 

 

 

Uffe kunne berette at der er kommet nyt sand i bunkerne 

på to huller (9 og 11) og et tredje hul er på vej (17). 

Arbejdet med det nye tordenskur er kommet i gang og 

fundamentet er på plads. 

Baneudvalget/Steve er i dialog med DGU vedr. mulighed 

for at kunne spille med oplæg på flere huller end Hul 3 og 

Hul 18. 

  

Sponsorudvalg/Erhvervsnet-

værk  

 

 

Erling orienterede om Erhvervsnetværket der sparker 

sæsonen i gang med et møde i morgen onsdag – der er 

28 tilmeldte.  

Erling, Carl og Erik samles i nærmeste fremtid til plan-

lægning af sponsormatchen der afholdes i juni måned.  

 

Ingen umiddelbare nyheder på sponsorfronten; men 

Erling følger op på sponsoraftalen m. Carlsberg. 

 

Juniorudvalg  

 

 

Udvalget er kommet godt i gang med sæsonen. Der 

mangler dog nogle piger i truppen. 

 

Sportsudvalg  

 

 

Marianne kunne berette, at vi havde haft fire deltagere i 

DGU shortgame kurset i Køge. Det er et rigtig godt 

koncept og tænkes afprøvet ifm. en kommende 

træningssession. Kunne så efterfølgende implementeres 

som en del af træningsfaciliteterne (putting- og 

indspilsgreens), til træningsredskab for alle medlemmer. 

  

Begynderudvalg  

 

 

Udvalget har pt. gang i en del begyndere. På lørdag 

afholdes årets første begynderturnering. 

  

Steve har lavet en vejledning vedr. det handicapsystem 

(WHS) til begyndere. Den uddeles også til mentorerne. 
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Dagsorden:  

 

Rekrutteringsudvalg  

 

 

Funnel First rekrutteringen er nu godt i gang. Der er pt. 

10 hjælpere til spil på Par 3 banen. 

 

Klubhus mv. 

 

 

Der blev foreslået at opsætte en større papirkurv i 

”fællestoilettet” i stueetagen – Erling følger op på dette.  

Steve taler med Laurits om assistance til papirkurvstøm-

ning i weekends. 

 

Restaurant  

 

 

IAB 

IT/Hjemmeside 

 

 

Steve har via Funnel First fået udarbejdet nogle nye 

videoklip til bl.a. hjemmesiden. 

 

Samtidig opfordres alle igen til at få taget hånd om 

løbende ajourføring af indholdet på hjemmesiden. 

 

Turneringsudvalg  

 

 

Udvalget har afholdt opstartsmøde d. 12/5. D. 16/5 

afholdtes Bech menswear Open 2021 med 70+ deltagere. 

Næste klubturnering er HF Forsikring Open d. 13/6. Den-

ne bliver også med løbende start. Tilmeldingen er åben i 

Golfbox. 

 

Eventudvalg  

 

 

Udvalget arbejder videre med planerne. Erik tager 

kontakt til tidligere arrangører for evt. assistance og 

input. 

 

E. Meddelelser   

 

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

 

Evt. 

 

 

 

Pandemien har i den grad vanskeliggjort afholdelse af den 

udskudte Frivilligmatch. Derfor satser vi nu på at afholde 

en frivilligmatch i år, hvor der så vil være et udvidet 

budget. 

Mogens koordinerer hvem der skal inviteres. 

 

Regnar opfordrede til at vi burde overveje om vi kan 

bruge Tour de France 2022 til eksponering af klubben, al 

den stund at feltet passerer os på såvel Ordrupvej som 

Kalundborgvej. Skal vi have nedsat et udvalg? 

 

Carl arbejder videre med Golfspilleren i Centrum (Players 

1st). 

 

Klubben har modtaget en gave i form af forskellige billed-

er, der evt. kunne sælges til fordel for klubben. Birthe ta-

ler med Kirsten C. vedr. en evt. vurdering af billederne. 

 

Næste møde 

 

 

 

? kl. 19:00 i klubhuset       

 

26/6 kl. 10:00 i klubhuset - Generalforsamling  
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Dagsorden:  

 

 

 

 

 

Roskilde d. 26-05-2021 
Ref.: RJ 
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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 Ny model for sponsordag. Erling, Erik 

og Carl 

31-05-2021  

3 Ny generalforsamling: indkaldelse. Birthe og 

Regnar 

05-06-2021  

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

5 Større papirkurv på fællestoilettet i stueetagen.  Erling 31-05-2021  

6     

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 


