
 

Dragsholm Golf Club  Side 1 

Referat af bestyrelsesmøde den 1. marts 2017 
 

Dagsorden:  

A. Konstatering af fremmødte Til stede: Leo, Erling, Søren, Britt, Steve (som DGA 

repræsentant) og Regnar 

Afbud: 

Ikke mødt: Carl 

 

B. Gennemgang og underskrift af 

referater fra tidligere møde 

 

Referater fra møderne 11/01-2017 og 01/03-2017 

underskrives på næste møde.  

C. Orientering/meddelelser fra 

formanden  

1. Leo orienterede om, at vi er i færdmed at skifte pen-

geinstitut fra Nordea til Sparekassen Sjælland, der 

samtidig er ny sponsor i klubben. 

2. Vi skal have indhentet nye børneattester til hvem det 

måtte dreje sig om. Steve tager sig af det. 

3. Vedr. restaurant er CVRnr. på plads og der er ”go” fra 

fødevaremyndighederne. Pt. mangler der at få 

spiritusbevillingen på plads – det arbejdes der på. 

4. Der har været afholdt et godt og konstruktivt møde 

vedr. den nye hjemmeside. Hjemmesiden går i luften 

d. 15/03. 

5. Generalforsamlingen afholdes 26/03 i Asnæs. 

Bestyrelsen vil foreslå Preben Senniksen som dirigent. 

Indkaldelse med diverse bilag udsendes snarest via 

infomail, og opslås i klubhus og på hjemmeside. 

6. Tilbud til fleksmedlemmer/9 huls medlemmer om op-

gradering til ”fuldt” medlemskab og til passive om spil 

på Par3 bane udsendes i april. 

7. Tilbud til sommerhusgæster udsendes via udlejnings-

bureauerne. Erling og Steve har bolden. 

8. Tilsvarende udarbejdes der et tilbud om en familie-

pakke til pay and play spil. Steve har bolden. 

9. Fordeling af pro timer: Britt har udarbejdet plan for 

fordeling. 

10. Medier/presse: vi vil fortsætte med at kanalisere input 

til pressen via Erik Fredslund. Golfbladet vil bringe en 

banebesøgsartikel her i foråret. 

11. Vil skal have info om kommende aktivitetsdage med i 

infomail. Første dag afholdes lørdag d. 25/03 og næs-

te en lørdag sidst i april. Opgaver vil omfatte udsæt-

ning af bænke, fuglekassekontrol/reparation, pleje af 

bunkers, oprydning/fejning ved klubhus o.l. 

12. Steve kontakter medlemmerne af Handicapudvalg, 

Regeludvalg og IT udvalg for at sikre at disse udvalg 

er fungerende og bemandede. 

13. Opslagstavler er forbeholdt info og opslag fra klubben 

og klubber i klubben 

14. Vi er også med på Golfens dag i år. Datoen er d. 

30/04. Steve og Søren tager sig af markedsføringen. 

15. Ambassadørgolf afholdes d. 05/05. 

16. Ældresagen starter d. 03/04. De håndterer selv deres 

interne markedsføring. 
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Dagsorden:  

D. Meddelelser fra øvrige besty-

relsesmedlemmer og udvalg: 

Baneudvalg  

                                                     

 

 

 

Der er blevet slået siv ved vandhullerne og malet pæle. 

 

Sponsorudvalg Budgettet følges. Eksisterende aftaler gennemgås af 

Erling for opfølgning. Der har været afholdt møder med 

Sponsornet, hvor der er udarbejdet en liste over firmaer 

Sponsornet besøger for at skaffe nye medlemmer. Man vil 

ligeledes drøfte flere kommende aktiviteter for at skaffe 

nye medlemmer.  

 

Juniorudvalg Der er nedsat et nyt udvalg og Steve arbejder på at få 

dette startet med arbejdet. Det forventes at der kan sæl-

ges juniorsponsorater ved generalforsamlingen.  

 

Eliteudvalg   Der er indkaldt til et kommende spillermøde når Steve er 

hjemme igen fra Porto Santo. 

 

Begynderudvalg   Opstart 8/4. Hjemmesidens kontaktinfo for udvalgsmed-

lemmer med billede, tlf, mail skal opdateres. 

Udvalget holder møde på lørdag 4/3. 

 

Turneringsudvalg 

  

Der arbejdes videre med at rekruttere nye udvalgsmed-

lemmer. RJ kontakter foreslåede kandidater.  

 

Hjemmeside 

  

Som nævnt har arbejdsgruppen haft et godt møde. Kon-

klusionen er at det nye layout er rigtig godt og med nød-

vendige rettelser vil første version gå i luften d. 15/03. 

 

Event udvalg 

  

Sommerfesten afholdes lørdag d. 15/07.  

Planer om en sommer par-turnering hvor der spilles  

foursome. Spilles over 8 fredage hvor de 4 bedste runder 

tæller. Det er altså klogt at spille med min. 4 gange så-

fremt man har ambitioner om at vinde turneringen. Det 

er en åben turnering og vi håber på mulighed for at kun-

ne tilbyde grillmenu ifm. arrangementet.  
 

E. Meddelelser                                                         
  

Iab.  

F. Økonomi og regnskab  Et forventet plus på DKK 27.000 for året. Foreløbigt 

budget 2017 er klar til generalforsamlingen. 

  

Evt. 

 

 

 

Endnu ingen afklaring vedr. gammel gæld til DGA samt 

indskudsbeviser – Leo arbejder videre med afklaring af 

dette.  

 

RJ deltager på DGUs repræsentantskabsmøde 17. – 18. 

marts 

 

RJ har indsendt ansøgning til Trygfonden med henblik på 

tilskud til etablering af torden shelters på anlægget.  
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Dagsorden:  

Næste møde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roskilde 03-03-2017 

Ref. RJ 

Generalforsamling afholdes søndag d. 26/03-2017 kl. 

10:00 i Super Brugsen Asnæs, Asnæs Centret, mødeloka-

le 1. sal indgang syd 

 

Efterfølgende afholdes konstituerende møde i klubhuset. 

 

Onsdag den 10/05-2017 kl 18:30 i klubhuset 

 

Tirsdag den 13/06-2017 kl 18:30 i klubhuset   

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

Oversigt over aktiviteter aftalt i bestyrelsen 

Nr. Aktion Ansvarlig Deadline Status 

1 Orientering til medlemmer m. indskudsbeviser. Leo 01-04-2017 I gang 

2 ”Salgskatalog” Erling 

Regnar 

01-04-2017  

3 Nye børneattester  Steve 01-04-2017  

4 Udsendelse af infomail – generalforsamling, aktivitetsdag Steve 08-03-2017  

5 Tilbud til sommerhusgæster Erling 

Steve 

10-03-2017  

6 Pay and Play familiepakke tilbud Steve 08-03-2017  

7 Kontakte ”døde” udvalg Steve 10-03-2017  

8 Afstemme frivilligplan for DGU Elite Tour m. Steve Regnar 01-04-2017  

9 Finde en ”Juniorsponsor” Leo 31-03-2017  

10 Markedsføring af Golfens dag Søren 

Steve 

31-03-2017  

     

 


