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Referat af bestyrelsesmøde den 1. juni 2016 
 

Dagsorden:  

A. Konstatering af fremmødte Til stede: Leo, Erling, Søren, Jan og Regnar 

Afbud: Britt og Carl Peter 

Ikke mødt:   

 

B. Gennemgang og underskrift af 

referater fra tidligere møde 

 

Referat fra mødet 27/04-2016 blev underskrevet.  

C. Orientering/meddelelser fra 

formanden  

1. Leo orienterede om dagens møde med DGA v. Teddy 

Wivel. Det havde været et godt og positivt møde, 

hvor man kom omkring mange emner herunder 

brugeraftalen, sponsoraftaler, forretningsførerens 

rolle mv.    

2. Vi skal snarest have sikret at info om bestyrelsen på 

hjemmesiden er opdateret – ansvarlig Carl. 

3. Børneattester – dette skal vi have på plads. Søren 

udfylder tre stk. og sikrer de nødvendige 

underskrifter. 

4. Ifm. den verserende sag med den tidligere 

restauratør – har Jan modtaget en sidste regning fra 

denne. Leo indhenter kontonr.    

5. Endelig afklaring vedr. håndtering af medlemmernes 

indskudsbeviser afventer tilbagemelding fra DGA 

vedr. afskrivning af gældsposten. 

6. Ifølge den nye brugeraftale med DGA er der inde-

holdt 400 Pro timer til klubben. Vi har behov for at få 

opgjort hvad status er på Steves timeforbrug ift. 

klubben. 

7. Vedr. faste informationsbreve til medlemmerne, er 

det vigtigt at der meldes tilbage såfremt aftaler ikke 

kan overholdes. Steve står fremadrettet for udsen-

delse af info til medlemmer – input færdiggøres af 

udvalg/medlemmer og sendes til Steve for 

distribution. 

8. Familiegolf/sommersjov: invitationen til ”sommersjov” 

udsendes sammen med infobrev. Medlemmer 

anmodes om at tage den med på arbejde og dele ud 

til naboer. Jan sætter invitationen på DGC facebook. 

Kan evt. også udsendes via egne maillister. 

9. Vi skal også sikre info til medlemmer om at huske på, 

at de kan tage venner/naboer med på Par3 banen – 

henvendelse i sekretariatet. Regnar laver et oplæg til 

udsendelse. 

10. Vild med golf (30/07) bliver i år afholdt som en 

sommerfest. Erling har planer om at gentage OK 

opstiller en stand med tilbud. 
11. Restaurant er ved at have styr på åbningstider, 

bemanding mm. Kanonklubben opfordres til at 

anvende bestillingsliste til evt. ønske om spisning på 

onsdage så restauranten har mulighed for at 

planlægge til spillerne kommer ind fra runden. 
12. Klubhus: åbningstider er på plads og klubbens 

telefonnummer er på plads. Vi har et ønske om 
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Dagsorden:  

tydelig skiltning med henvisning til hvordan der 

betales greenfee ved ubemandede perioder. 

13. Seniorgolf/Ældresagen – vi afventer respons fra DGU. 

14. Et evt. samarbejde med områdets ferieudlejningsbu-

reauer overvejes. 

15. PinkCup turneringen har fået omtale i de lokale aviser. 

Input er også sendt til Golfavisen og Golfbladet, så 

måske kommer der også noget med her. 

16. Hjemmeside: det skal sikres at diverse kontaktinfor-

mationer er opdaterede.  

17. Golfbox: vi skal have set på muligheder for træning/ 

uddannelse af nogle i ”basis” golfbox. 
18. Frivillige: GIC tilmeldte – vi skal sikre at få taget vare 

på dem der har meldt interesse for at være frivillige. 

Jan sikrer at det kommer med i et infobrev hvilke 

frivillige der pt. er brug for og til hvad. 

 

D. Meddelelser fra øvrige besty-

relsesmedlemmer og udvalg. 

Baneudvalg  

                                                     

 

 

 

Det nye baneudvalg afholdt første møde lørdag d. 30. 

april. Næste møde planlagt til 15/06. 

 

Jan orienterede om banens aktuelle status, herunder om 

at årsagen til de nye problemer med vand på 18 huls 

banen er lokaliseret. Der arbejdes på at få udbedret 

problemet. Bunkerkanter skal rettes af. 

Hjemmesideteksten vedr. banestratetegi skal tilrettes.  

 

Sponsorudvalg Erling redegjorde for den nye baneguide, der er klar til 

trykning. Årets Sponsormatch afholdtes d. 25. maj, og 

var en rigtig hyggelig dag, dog kunne vi have ønsket at 

flere havde deltaget. Ny sponsor – Vestsjællands 

Køleservice. Bænkplacering skal udarbejdes (Erling). 

 

Juniorudvalg Kredsturnering (Kreds Vest) afholdt m. ca. 30 deltagere. 

Der har været afholdt en bowlingdag.  

 

Eliteudvalg   Afventer tilbagemelding fra Carl. 

 

Begynderudvalg   32 begyndere/prøvemedlemmer er i gang og godt 20 på 

vej. Der er pt. ved at tegne sig en udfordring med at 

fastholde de nye medlemmer så de spiller og deltager i 

klublivet. Erling taler m. Steve desangående.  

  

Hcp 36+ udvalg   Afventer tilbagemelding fra Britt. 

 

Turneringsudvalg 

  

Pæn succes med årets 2. turnering DGC Bechs 

Herremagasin Open med over 70 deltagere.  

Vild med golf gennemføres d. 30/07 som en 

”sommerfest” inkl. turnering mv. Det halter med 

tilmeldingen til næste turnering (Sportigan), men vi 

udsender yderligere opfordringer og alle bedes huske 

dem de møder på at det er nu de skal tilmelde sig. Den 

26/06 afholdes DGC Carlsberg Open.    
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Dagsorden:  

Hjemmeside 

  

Afventer input fra Carl.    

 

Event udvalg 

  

Afventer input fra Britt.    

 

E. Meddelelser fra sekretariat                                                        
  

Der skiftes nøgler i hele klubhuset. 

 

F. Økonomi og regnskab  Jan orienterede om økonomien.  Efter maj har vi et mere 

retvisende billede idet vi så får et mere fyldestgørende 

datagrundlag.   

   

Evt. 

 

 

 

 

Klubbens hovedtelefon skal besvares.  

Behov for at der meddeles at man kan henvende sig i 

restauranten når der ikke er bemanding i stueetagen. 

 

Caféens menu klar fra næste uge.     

 

Næste møde 

 

 

 

 

 

Roskilde 07-06-2016 

Ref. RJ 

Afholdes 28/06-2016 kl. 18:30 i klubhuset. 
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Oversigt over aktiviteter aftalt i bestyrelsen 

Nr. Aktion Ansvarlig Deadline Status 

1 Orientering til medlemmer m. indskudsbeviser. Leo 15-04-2016 I gang 

2 Fastholdelse af medlemmer m. hcp >36 Britt/Søren 29-04-2016 I gang 

3 Bothwell/DGA sponsorat ifm. afslutningsturnering. Jan 28-06-2016  

4 Opdatering af Forretningsorden Regnar 15-05-2016  

5 Elite – afklaring omkring 2. holdets fremtid Carl 01-06-2016  

6 Bænke – oversigt over placering Erling 15-06-2016  

7 Hjemmeside – opdatering af bestyrelsesinfo Carl 15-06-2016  

8 Børneattester Søren 28-06-2016  

9 Status på Steves timeforbrug Jan/Steve 28-06-2016  

10 Sommersjov invitation på Facebook Jan 05-06-2016  

11 Hjemmeside – diverse kontaktinformationer tjekkes og 

opdateres. 

Carl 28-06-2016  

 


