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Referat af bestyrelsesmøde d. 10-08-2021.  
  

Dagsorden:    

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

og Regnar  

Afbud: Marianne, Erik og Uffe 

Ikke mødt:   
  

B. Gennemgang og underskrift af 

referater fra tidligere møder  
  

Underskrift af referat fra bestyrelsesmødet d. 13/07.  

C. Orientering/meddelelser fra 

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

salg af golfanlægget. Der arbejdes pt. stadig på opgaven.  
Vi hører nærmere.  
Der arbejdes ligeledes på at undersøge gældende regler 

for forsikring ift. frivillige, der udfører arbejde for 

klubben.  
  

D. Meddelelser fra øvrige bestyrel-

sesmedlemmer og udvalg:  
  

Baneudvalg   
                                             

  

  

  

Ingen aktuelle nyheder; men det er værd at bemærke at 

vi generelt får rigtig positive tilbagemeldinger omkring 

banens stand. 

Sponsorudvalg/Erhvervsnetværk   
  

  

Erling orienterede om at ferietiden er over os, og der er 

således ikke rekrutteret nye sponsorer siden sidste møde.  

Ift. Erhvervsnetværket er et nyt møde i støbeskeen, der 

samtidig bliver 1. møde i den nye sæson. Planen er at 

bl.a. Odsherreds borgmester deltager med et indlæg. 

Samtidig inviteres medlemmer fra det nu lukkede net-

værk i Odsherred GK til mødet og til at komme med i 

vores netværk. 

Sponsordag afholdes onsdag d. 18/8.   
  

Juniorudvalg   
  

  

Et planlagt ”Jungletræf” i Kalundborg søndag d. 8/8 blev 

desværre aflyst. Vores tilsvarende arrangement er d. 

12/9 – det bliver spændende om vi kan mønstre 

tilstrækkeligt med tilmeldinger.  

Vi starter op efter ferien på søndag, men forventningerne 

til deltagelse er ikke høje. 

  

Sportsudvalg   
  

  

Seniorrækken ligger pt. med mulighed for oprykning. 

Sidste runde spilles i weekenden 21-22 august. 

Der vil blive indkaldt til et infomøde vedr. Regionsgolf – 

Lars Jessen arbejder med et udkast. 
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Begynderudvalg   
  

  

Mogens kunne berette, at det kører ganske fornuftigt. Der  

planlægges en lille turnering i september, hvor begyndere 

fra sidste år også inviteres med. 

Tirsdagsklubben er pt. kommet igang igen. 

  

Rekrutteringsudvalg   
   

DGC deltager i Spil med dag på søndag d. 15/08.  

Erling og Mogens står for dette. 

Klubhus mv.  

  

  

Vi undersøger muligheden for flere store papirkurve 

på toiletter.  

Vi skal have bedre styr på affaldssorteringen. 

   

Restaurant   

  

  

IAB.  

  

IT/Hjemmeside  

  

  

Alle pålægges at få tjekket indholdet på hjemmesiden ift. 

til eget ansvarsområde(r). 

  

Turneringsudvalg   

  

  

Det har været en travl tid med Pro’ens Open, SEGAF, 

DGU D-Tour og sommerfest. Men alt forløb godt med ros 

til banen og de frivillige. 

Nu står klubmesterskaberne for døren og forhåbentlig 

kommer der flere deltagere i år. 

  

Eventudvalg   

  

  

Sommerfesten d. 7/8 havde 32 spillere i turneringen og 37 

til aftenarrangementet. Det blev en fin turnering og en 

rigtig god aften på trods af visse logistiske udfordringer i 

restauranten. Indtægten fra aftenens puttekonkurrence 

går til puljen for indkøb af ny hjertestarter.  

  

E. Meddelelser    Trelleborg GK forespørgsel om fritspilsaftale og turnerin-

ger. 

Steve er bortrejst fra fredag, hvorfor shoppens åbnings-

tider er ændrede i næste uge.  

Forslag om prioritering af 4 bolde i weekends – såfremt 

bolden holder tidsskema er det ikke tvunget at lukke 

igennem. 

Opsamling på Players 1st (GIC) spørgsmål – Carl og 

Birthe følger op.  

 

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

  

Evt.  
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Næste møde  
  

  

  

  

  

  

  

  

Roskilde d. 17-08-2021  

Ref.: RJ  

  

  

   

Tirsdag 28/09 kl. 18:30 i klubhuset   
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Oversigt over aktiviteter aftalt i bestyrelsen  

Nr.  Aktion  Ansvarlig  Deadline  Status  

1  Opfølgning på Golfspilleren i Centrum (Players 1st)  Birthe/Carl  28-09-2021    

2  Flytte bænke på drivingrange/opsætte færdselsregler  Uffe  01-08-2021    

3  Ny kontrakt med Sponsornet  Erling  28-09-2021    

4 Bunkerteam til 9 Hulsbanen?  Uffe  28-09-2021    

5  Tjek indhold på hjemmesiden  Alle 28-09-2021   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


