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Referat af bestyrelsesmøde den 2. august 2017 
 

Dagsorden:  

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

repræsentant) og Regnar 

Afbud: Søren 

Ikke mødt:  

 

B. Gennemgang og underskrift af 

referater fra tidligere møde 

 

Referater fra generalforsamling og mødet 14/06-2017 

blev underskrevet.  

C. Orientering/meddelelser fra 

formanden  

1. Leo orienterede om økonomien, der ser fornuftig. Der 

er aftalt møde med DGA ultimo august vedr. de 

aktuelle tal samt fremtidig regnskabsføring. 

2. Der er indkaldt til møde bl.a. klubber i klubben d. 4/8 

vedr. ideer til fremtidig vækst i medlemsskaren (+100 

medlemmer). Samtidig drøftes Spil-med-dag.  

3. Spil-med-dag d. 20/08-2017: medlemmer tager en 

bekendt med ud for at prøve golfspillet. Vi følger 

DGUs plan. Regnar opretter tilmelding via Golfbox. 

Steve tjekker mulighed for præmier (bolde) samt 

kaffe+kage. Steve sætter det på FaceBook og hjem-

meside. 

4. Klubmedlemmer med indslusningskontingent. Forslag 

om på sigt at fjerne 9 huls medlemskabet og i stedet 

arbejde med et indslusningskontingent, hvor man fx 

over tre år når op på et ”fuldtidsmedlemskab”. En 

anden mulighed kunne være at øge prisen på 9 huls 

medlemskab. Pt. Mangler vi reelle tal på hvad 

indtægten er på 9 huls banen.  

5. Steve har kontaktet medlemmerne af Handicapud-

valg, Regeludvalg og IT udvalg og sikret at disse ud-

valg er fungerende og bemandede. Regel og Hcp ud-

valg kører uændret.  

6. Ældresagen kører godt og de klarer stort set sig selv. 

Træning fortsætter året ud. 

7. Hvordan sikrer vi en smidigere afstemning imellem 

budget/økonomi og udvalg? Fremadrettet bør udvalg-

ene lave et budgetudkast der godkendes af bestyrel-

sen. Forslag om et sportsudvalg der håndterer elite, 

juniorer og regionsgolf. Indkaldes af interesserede til 

deltagelse i regionsgolf 2018 ultimo oktober (Golfbox 

tilmelding). Det skal sikres at tilmeldte til regionsgolf 

også får mulighed for at komme ud at spille i løbet af 

sæsonen.  

8. Banekontrol/Baneservice er etableret m. Ralf ved 

roret. Leo drøfter evt. udeståender m. Curt. 

 

 

  

D. Meddelelser fra øvrige besty-

relsesmedlemmer og udvalg: 

Baneudvalg  
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Dagsorden:  

 Leo indkalder til stort baneudvalgsmøder vedr. 2018 i 

næste uge. Steve har bl.a. et par forslag der vil blive 

drøftet. 

 

Sponsorudvalg Der arbejdes med erhversklub - opstartsmøde 30/8 kl. 

7:45. Kontakt til 4540 erhvervsklub. 

Sportens dag i Asnæs Centret 2/9, hvor sponsorudvalget 

deltager. OK deltager også. Sponsorudvalget besøger 

emner inden 1/9. Dameklubben har talt om at sponsere 

et hul.                                                   

 

Juniorudvalg Der afholdes junior camp i den kommende weekend. 

Børneattester godkendt for Steve, evt. andre er endnu 

ikke indsendt. Det er tilsyneladende en forståelse i 

juniorudvalget at det vil være ønskeligt at bestyrelsen 

signalerer klart at man gerne vil juniorer og aktiviteter i 

denne sammenhæng.  Vi må have formuleret bredt 

hvordan vi ser på juniorarbejdet fremover. 

 

Eliteudvalg   Der arbejdes med årshjulet og et budget i løbet af 

efteråret for 2018. 

 

Begynderudvalg   BEGYNDERUDVALGET: det går godt med tilstrømningen 

af de nye spillere til spil, især om tirsdagen. Desværre 

har der været nogle hjælperproblemer med at møde op, 

især om lørdagen. Det skal løses fremadrettet. 

 

TIRSDAGSKLUBBEN: Her kører det rigtig godt. Der er 

mellem 20 og 30 hver gang, nye som gamle spillere. Her 

er hjælperne gode til at bytte indbyrdes. Det fungerer 

bare. 

 

Husudvalg 

  

De er kommet rigtig godt i gang, hvilket kan ses på 

omgivelserne ved klubhuset og ved rengøringspladsen. 

De 2 damer passer blomsterne. Udendørsholdet har bedt 

om 2 personer mere.  

 

RESTAURANTEN: Udmeldingerne vi hører er meget til-

fredsstillende med mindre krusninger på vandet. Søren 

holder et statusmøde i løbet af august måned med Curt, 

Henrik og Hans.  

 

Hjemmeside 

  

Svær at vedligeholde. Steve taler med leverandøren om 

at flytte til en anden platform i løbet af vinteren, herun-

der hvad økonomien kan være i dette og indholdet i en 

aftale. 

 

Turneringsudvalg 

  

Næste turnering er DGC HF Forsikring d. 06/08. 

Klubmesterskaberne er næste store arrangement. Input 

fra eliten (Carl/Steve) til turneringsbetingelserne skal 

være leveret senest tirsdag i næste uge. 
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Dagsorden:  

Event udvalg 

  

Sommerfesten afholdt med succes. Britt har sendt en stor 

tak til Nordic Golfers og forhører om de evt. vil være 

sponsor igen i 2018. 

Søren prøver at følge op på hvad, hvordan de gør i Korsør 

o. deres uge arrangement. 

Overordnet skal vi have en bedre koordinering af diverse 

kalendere for at placere aktiviteter mest optimalt. 

 

E. Meddelelser                                                         
  

Iab.  

F. Økonomi og regnskab  Leo har som nævnt aftalt møde m. Curt ultimo august. 

  

Evt. 

 

 

 

Tilføjelse til hjemmeside at hund tilladt hos DGC. 

 

Britt kan assistere i husudvalget indendøre.  

 

Bagmærker: vi dropper navne/medlemsnr. på de printede 

bagmærker for at forenkle produktionen. 

 

Forslag om at vi fra næste sæson gør et forsøg med at 

revurdere tirsdagens baneblokering i juli måned -idet det 

koster os en del i indtægter. 

 

Telefonsvarer – vi bør have en sådan. Steve kigger på 

dette. 

 

Nøgle til mødelokalet placeres hos Henrik.  

 

Næste møde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roskilde 4-8-2017 

Ref. RJ 

 

Onsdag d. 13/09-2017 kl. 18:30 i klubhuset 

 

Bestyrelsesworkshop: 4 – 7 oktober 2017. 
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Oversigt over aktiviteter aftalt i bestyrelsen 

Nr. Aktion Ansvarlig Deadline Status 

1 IT sponsorat omkring ny hjemmeside Steve/Carl 01-10-2017  

     

     

 


