
 

Dragsholm Golf Club  Side 1 

Referat af bestyrelsesmøde d. 28.09.2021. 
 

Dagsorden:  

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

Regnar 

Afbud: Erik, Uffe 

Ikke mødt:  

 

B. Gennemgang og underskrift af 

referater fra tidligere møder 

 

Referat fra 10/08-2021 blev underskrevet. 

C. Orientering/meddelelser fra 

formanden  

Birthe orienterede om seneste møde m. DGA. Ganske 

positivt er der enighed om at forlænge vores aftale endnu 

et år. DGAs holdning er i øvrigt, at der fremadrettet skal 

være en bane i Fårevejle. DGA arbejder aktuelt med at 

finde god løsning for alle parter. Man er interesseret i at 

indgå en længerevarende kontrakt med DGC, og forhå-

bentlig kan en sådan indgås inden næste generalforsam-

ling. 

 

D. Meddelelser fra øvrige besty-

relsesmedlemmer og udvalg: 

 

Baneudvalg  

                                                     

 

 

 

 

 

Ny chef greenkeeper starter d. 1/11. 

Generelt står banen fint med gode og (bevidst) 

langsomme greens. 

I håb om at afhjælpe manglen på græs bliver det tørke-

ramte område på Hul 18 nu lukket af som ”areal under 

reparation med spilleforbud”. 

 

Et forslag om at spørge 9 huls medlemmer om de kunne 

deltage i et bunkerteam på 9 Huls banen. Steve udsender 

en mail. 

 

Sponsorudvalg/Erhvervsnet-

værk  

 

 

Af hensyn til ”generationsskiftet” udarbejder Erling en 

beskrivelse af arbejdet o. erhvervsnetværket, så dette 

nemmere kan videreføres af nye kræfter.  

Juniorudvalg  

 

 

Sidste træning for i år er afholdt. Desværre med begræn-

set deltagelse, hvilket har været kendetegnende gennem 

hele sæsonen. Spørgsmålet er derfor om vi ikke må kon-

statere, at vi ikke kan få et juniorforløb til at fungere med 

den beliggenhed vi har. Ressourcerne kunne med held 

anvendes i andre sammenhænge. Bestyrelsen vil foreslå 

at bruge ressourcerne til at give et ekstra træningstilbud 

til nye begyndere. 

    

Sportsudvalg  

 

 

Marianne orienterede om mødet d. 5/9. Der planlægges 

at holde afslutning sidst i oktober (23/10?). Afslutningen 

vil bl.a. indeholde en workshop omkring planlægning af 

næste sæson. Der skal udarbejdes retningslinjer for en 

sponsormodel omkring danmarksturneringsholdene – og 

herunder skal der udarbejdes et budget for dette.  
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Dagsorden:  

Begynderudvalg  

 

 

Begynderforløbet har generelt kørt ganske fint i år. Der er 

ca. 20 begyndere, der overfører deres sidste 2 måneders 

træning til det nye år.  

Alle nye fra i år vil blive kontaktet til april som opfølgning 

på deres start i klubben.   

Udvalget har fået Danbolig som bold-sponsor. 

Begynderturneringen d. 25/9 gik rigtig fint. 

  

Rekrutteringsudvalg  

 

 

Udvalget er stoppet for i år, men vender tilbage til opstart 

af den nye sæson 2022. 

 

Klubhus mv. 

 

 

Der er indhentet tilbud på nyt alarm- og låsesystem. 

Dette vil bl.a. gøre det muligt at styre åbning og lukning 

af klubhuset via mobil telefon og dermed forenkle den 

nuværende procedure betragteligt. 

Bestyrelsen finder dette glimrende initiativ værdigt til, at 

klubben støtter DGA med et sponsorat af selve installatio-

nen. Den løbende årlige udgift betales af DGA og 

Restaurant Bothwell. 

Der arbejdes pt. på en løsning omkring skabene i om-

klædningsrummene. Vi forsøger at imødekomme såvel 

gæsters som klubber i klubbens behov og ønsker. 

 

Restaurant  

 

 

Charly har planer om at reducere åbningstider fra d. 

20/10. 

Der er brug for at vi forbedrer kommunikationen overfor 

restauranten ift. afholdelse af turneringer, arrangemen-

ter, mv. Charly efterspørger, med rette, at få denne type 

information i god tid, så det kan komme ind i 

restaurantens kalender. 

 

IT/Hjemmeside 

 

 

IAB 

Birthe og Carl tjekker op på svar fra i Golfspilleren i 

Centrum (Players 1st). 

 

Turneringsudvalg  

 

 

Frivilligmatch er planlagt og afholdes d. 16/10. Steve og 

Mogens arbejder med konceptet for dagen. 

Årets sidste officielle klubturnering er undervejs og 

afholdes søndag d. 10/10.   

Udvalget afholder evaluerings- og planlægningsmøde 

ultimo oktober/primo november. 

 

Eventudvalg  

 

 

Tour de France 2022. Som bekendt kommer touren til 

Odsherred d. 2/7-2022. Vi vil gerne deltage i folkefesten 

hvorfor vi indbyde medlemmer til at deltage i en 

planlægningskomite. Penge kan søges hos Odsherred 

Kommune. 

 

E. Meddelelser  Steve meddelte, at tiden er inde til hæve prisen for et 

”ældresags-medlemskab”. Prisen stiger, som det også er 

meddelt Ældresagen, til kr. 495,- årligt. 

 

F. Økonomi og regnskab  Pt. er forventningen at DGC kommer ud af året med et 

fornuftigt resultat. 
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Dagsorden:  

 

Evt. 

 

 

 

Vi skal have indviet det nye tordenskur i samarbejde med 

fonden. De vil finde sted når skuret er færdiggjort (inkl. 

lynafleder). 

 

Billederne vi har modtaget fra et medlem, vil blive op-

hængt i restauranten og medlemmer inviteres til at byde 

på dem. Bedste bud løber med billedet. En evt. rest af 

billeder skænkes til lokalafdelingen af Røde Kors. 

 

Til inspiration udleverede Birthe DGC strategiplan 2019 – 

2023. 

 

Forslag om en konsekvent styring af ”uofficielle” gruppers 

brug af gun-start. Brug af gun-start er som udgangspunkt 

forbeholdt klubturneringer og Klubber-i-klubben. Alle 

øvrige må rette henvendelse til Steve i de særlige tilfælde 

tilfælde, hvor man kunne ønske at anvende en gunstart. 

 

 

Næste møde 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roskilde d. 10-10-2021  

Ref.: RJ  

Tirsdag d. 9/11 kl. 18:30 klubhuset (klubber i klubben 

inviteres til at sende repræsentanter til dette møde)  
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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   09-11-2021   
   

2   Bunkerteam til 9 Hulsbanen? Mail til 9 Huls medlemmer.  Steve 09-11-2021   
   

3   Tjek indhold på hjemmesiden   Alle  09-11-2021  
   

4 Sponsormodel for Sportsudvalget Marianne 31-12-2021 
 

5 Beskrivelse af arbejdet ifm. Erhvervsnetværket. Erling 31-12-2021 
 

6 Færdiggørelse og derefter indvielse af nyt tordenskur. Erling 31-12-2021 
 

7 Invitere Klubber-i-klubben til næste bestyrelsesmøde.  Birthe 26-10-2021 
 

    
 

   

   

   

   

 

 
 

 
 


