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Referat af bestyrelsesmøde den 5. oktober 2017 
 

Dagsorden:  

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

Afbud: Carl og Steve (som DGA repræsentant) 

Ikke mødt:  

 

B. Gennemgang og underskrift af 

referater fra tidligere møde 

 

Referater fra generalforsamling og mødet 02/08-2017 

underskrives ved næste møde.  

C. Orientering/meddelelser fra 

formanden  

1. Generalforsamling 2018 afholdes søndag d. 25/03-

2018 i Asnæs Centret. På valg er Leo, Britt og Carl. 

2. Bestyrelsen foreslår oprettelse af et Sportsudvalg der 

som hovedopgave skal fokusere på eliteholdene i 

Danmarksturneringen og deltagelsen i regionsgolf. 

Evt. emner til udvalget kontaktes snarest.  

3. Forslag til vedtægtsændringer til den kommende 

generalforsamling: a) i forlængelse af udvidelse af 

opgaver vil vi foreslå at udvide bestyrelsen med en 

ekstra suppleant. b) indkaldelse foreslås håndteret via 

e-mail/nyhedsbrev og opslag på hjemmeside. c) 

teksten omhandlende Senior Par i §4 fjernes fra 

vedtægterne (medlemstypen udgik fra 1. januar 

2015).    

4. Der foreslås afholdt et orienterende medlemsmøde, 

”Nytårstræf”, den 7. januar 2018 så vidt muligt i 

klubhuset. 

5. Forslag om indslusningskontingent droppes. Vi mener 

der er behov for at øge prisen på 9 huls medlemskab 

eks. Til kr. 4.000 over de næste to år.  

6. I løbet af efteråret afholdes møde med DGA vedr. 

Brugeraftalen.  

7. Sammen med nyhedsbrev i december rettes et 

spørgsmål til medlemmerne om hvorvidt de kunne 

tænke sig at betale det samlede kontingent én gang 

om året, idet de dermed hjælper klubben med en 

bedre likviditet.  

8. ”Klub +100”, der arbejder med ideer til at sikre en 

øget medlemstilgang de næste par år, afholder møde 

27/10. Materiale fra DGUs inspirationsmøde ”Golf 

gavner” kan bruges i denne sammenhæng. 

9. Golfspilleren i Centrum indeholder diverse input fra 

medlemmer der skal følges op på. Skulle gerne give 

os indblik i om vore klubber i klubben fungerer godt - 

er der svindende medlemstal og i så fald hvorfor? 

10. Range bolde – svindet er kolossalt. Vi må se på om vi 

kan få sponseret endnu et indkøb. Erling og Leo tager 

og kigger på dette herunder sammen med indkøb af 

nye scorekort (nu trykt med klokke?). 

11. Sponsornetværk er sat i gang. Pt er der 18 deltagere. 

Vi skal gerne op på 25. God start og vi er fortrøst-

ningsfulde. 

12. Medlemsstatus: Tilgang på 77, afgang på 67 pr dd. En 

lille fremgang men dog en fremgang. 



 

Dragsholm Golf Club  Side 2 

Dagsorden:  

13. Fritspilsordning: Status opgøres ved udgangen af 

oktober. DGA interesseret i at fortsætte, foreslår dog 

at hæve prisen til kr. 100. 

14. Nye mesterskabstavler til superveteran mestre er 

bestilt. Øvrige tavler er opdaterede. 

  

D. Meddelelser fra øvrige besty-

relsesmedlemmer og udvalg: 

Baneudvalg  

                                                     

 

 

 

Referat foreligger fra seneste møde i september. 

Sponsorudvalg Pt. en enkelt opsigelse. Udgifter placeret forkert i regn-

skabet, men det kommer på plads. Udvalgsmedlemmerne 

besøger diverse emner med et ny tilbud. Plan om at 

skrive ud til tidligere sponsorer med de nye pristilbud. 

Der udsendes et julebrev til sponsorer med tak for året.                                                                                 

 

Juniorudvalg Juniorudvalget har med succes afholdt en tur til Sejrø. 

Forældregruppen gør det godt. Carl har ytret ønske om at 

gå ind i udvalget såvel som aktiv og som bestyrelseskon-

takt. Fremtid ser fortrøstningsfuld ud. 

 

Eliteudvalg   Tillykke med oprykning til 4. division. Frist for tilmelding 

til kvalifikationsrækkerne er 13/10. 

 

Begynderudvalg   Generelt har der været flere med i år og vi har en bedre 

”hit rate” ift. medlemskab (tror vi). Forslag til næste 

sæson kunne være at afholde en ”pro-am” og en udflugt. 

Udarbejdelse af en folder med spilletider, intro til klubber 

i klubben mv. 

 

Husudvalg 

  

Møde i næste uge vedr. restauranten og 2018.  

 

Hjemmeside 

  

Steve har fat i en mulig assistance via et sponsorat. 

Erling og Leo taler videre m. Steve om denne mulighed. 

 

Turneringsudvalg 

  

Klubmesterskaberne er afholdt og forløb fint. Mens vi 

venter turneringen havde fin tilslutning og gav, sammen 

med et dejligt efterårsvejr, en skøn ramme om 

præmieoverrækkelsen. Der vil i løbet af oktober blive 

udsendt et spørgeskema til alle deltagere i KM for at få 

input/synspunkter på turneringsformen. 

Udvalget arbejder stadig på at få tilført nye medlemmer. 

    

Event udvalg 

  

Året er slut – men måske et julearrangement. 

Sommerfest 14/07-2018? 

 

E. Meddelelser                                                         
  

Iab.  

F. Økonomi og regnskab  Regnskab er tilsendt. Stadig lidt uklarheder om formen og 

visse posteringer. Leo arbejder videre med dette. 

  

Evt. 

 

Boldrende til 9 hulsbane – hvorfor fjernet (spørgsmål til 

DGA)? Skal den genindføres? 
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Dagsorden:  

 

 

 

Flere/nye deltagere til ”Klub +100” udvalget.  

 

 

Næste møde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roskilde 14-10-2017 

Ref. RJ 

 

Lørdag d. 18/11-2017 kl. 16:30 

 

Nytårstræf: 07/01-2018 kl.? 

 

06/02-2018 kl. 18:30 

 

06/03-2018 kl. 18:30 (forb. Generalforsamling) 

 

25/03-2018 Generalforsamling og konstituering 

 

17/04-2018 kl. 18:30 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Oversigt over aktiviteter aftalt i bestyrelsen 

Nr. Aktion Ansvarlig Deadline Status 

1 IT sponsorat omkring ny hjemmeside Steve/Carl 01-11-2017  

     

     

 


