
 

Dragsholm Golf Club  Side 1 

Referat af bestyrelsesmøde den 3. marts 2016 
 

Dagsorden:  

A. Konstatering af fremmødte Til stede: Alf, Erling, Jan, Lars, Leo, Carl Peter, Teddy 

Wivel (DGA) og Regnar 

Afbud: 

Ikke mødt:   

 

B. Gennemgang og underskrift af 

referater fra tidligere møde 

 

Referat fra mødet 30/01-2016 blev underskrevet. 

C. Orientering  Leo introducerede Teddy Wivel, ny DGA formand, der var 

til stede kortvarigt for at give en status ift. DGA.     

 

D. Status DGA  

                                                     

 

Teddy Wivel orienterede kort om DGA status. Alt tyder på 

at alle aftaler omkring lukning af det eksisterende selskab 

og dannelsen af et nyt DGA falder på plads og underskri-

ves i næste uge. 

 

E. Årsregnskab/underskrift Leo gennemgik udkast til ”beretning til regnskabet” der 

indskrives i det færdige regnskab. Regnskabet er, efter 

uvurderlig hjælp af revisoren Søren Møller, som sådan 

færdigt og kunne underskrives.  

 

F. Gældseftergivelse/Ejendoms-

skattesag 

Gældseftergivelse ift. DGA gennemføres når den nye 

brugeraftale mellem DGA og DGC underskrives. 

Det er nu fastslået, at stigningen i ejendomsskat 2010 – 

2011 var for stor, hvorfor vi modtager tilbagebetaling 

ligesom den fremtidige ejendomsskat reduceres. 

 

G. Brugeraftale   Skulle efter alt at dømme kunne underskrives i næste uge 

- se i øvrigt pkt. D. 

 

H. Status sponsorer/Baneguide 

  

Vi er klar til at forny aftalerne med de nuværende 

sponsorer. Regninger er sendt ud til de ”regulære” 

sponsorer, mens regninger til baneguide sponsorer 

afventer. 

 

I. Status restaurant 

  

Vi er i dialog med den tidligere forpagter vedr. diverse 

økonomiske udeståender. Den fortsatte håndtering af 

dette tager den nye bestyrelse sig af.  

En ny restauratør, Cathy S. Douglas, er ansat og starter 

d. 14. marts. Konceptet er stadig under udvikling.  

 

J. Status banen 

  

Der klippes sommergreens i næste uge og banen 

forventes at være klar til åbning 20/03-2016. Der 

arbejdes med de nye afstandsmarkeringer ligesom 

diverse skilte (”Next tee” mv.) tjekkes og opsættes. 

 

K. Driving range/bolde  Efter sortering og kassation af udtjente bolde er der ca. 

2.500 tilbage. Der vil snarest blive indkøbt nye bolde – vi 

forventer pt. at have økonomi til køb af ca. 4.800 ekstra 

bolde. 

  



 

Dragsholm Golf Club  Side 2 

Dagsorden:  

L. Generalforsamling 

  

Afholdes i SuperBrugsens lokaler i Asnæs og såvel 

højtaleranlæg som projektor skulle være på plads. Der vil 

bydes på en kop kaffe – vand/øl kan købes. 

 

M. Forårsrengøring 

  

Kun 16 tilmeldte. Vi mødes søndag kl. 9:00 i klubhuset. 

Evt. 

 

 

 

 

Carl Peter nævnte at han har haft kontakt med både 

Benjamin og Flemming vedr. hjemmesiden, og der er 

aftalt møde med sidstnævnte.  

Jan nævnte at skolegolfordningen er i god gænge og der 

er aftalt et planlægningsmøde sammen med Odsherred 

GK.  

Leo orienterede om at da Erling ikke har mulighed for at 

deltage, vil Leo og Regnar deltager i årets DGU repræsen-

tantskabsmøde. 

 

Næste møde 

 

 

 

 

 

Roskilde 05-03-2016 

Ref. RJ 

Generalforsamling 20/03-2016.  

 
 

 

Oversigt over aktiviteter aftalt i bestyrelsen 

Nr. Aktion Ansvarlig Deadline Status 

1 Oliering af bænke Lars 01-12-2015  

2 OK logo på hjemmesiden Carl Peter 25-09-2015  

3 Møde vedr. ”sommerfest” 2016 Leo 15-01-2016  

4 DGU repræsentantskabsmøde Leo/Regnar 18/19. 

marts 2016 

 

     

     

 


