
 

Dragsholm Golf Club  Side 1 

Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2017 
 

Dagsorden:  

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

repræsentant) og Regnar 

Afbud: Carl 

Ikke mødt:  

 

B. Gennemgang og underskrift af 

referater fra tidligere møde 

 

Referater fra generalforsamling og mødet 26/03-2017 

blev underskrevet.  

C. Orientering/meddelelser fra 

formanden  

1. Leo orienterede om, at vi har modtaget nogle ind-

skudsbeviser og vi fortsætter kampagnen for at ind-

hente flere af disse. 

2. Evaluering af generalforsamling: positiv stemning og 

der blev givet gode og fornuftige svar på de fremførte 

spørgsmål. Det forholdsvis beskedne fremmøde 

tilskrives et godt og informativt nytårstræf i januar. 

3. Opsamling på nye medlemmer, opgradering af 

eksisterende: 37 prøvemedlemmer, 2 – 3 andre, 17 

under ældresagen og 10 opgraderet til fuldtid. 

Desværre mister vi ca. samme antal medlemmer så 

medlemstallet er status quo. 

4. Kontakt til udlejningsbureauer. Leo og Erling arbejder 

videre med dette. 

5. Kontakt til hoteller: Udsigten i Høve har udtrykt 

interesse for et samarbejde når værelserne er 

færdige. Højby Sø har tegnet sponsorat. Højby Kro 

har fået tilsendt greenfee billetter. Bromølle Kro vil 

godt have nogle greenfee billetter – men bruger også 

deres egne. Vi overvejer at kontakte Restaurant 

Sidesporet i Holbæk og Strandparken. 

6. Overvejelser om at have et ”klubmedlemskab” og kun 

det. Arbejdsgruppe (Steve/Leo/Regnar) nedsættes for 

at drøfte hvad vi vil i 2018. Pushe 

”fuldtidsmedlemskabet”? 

7. Steve kontakter medlemmerne af Handicapudvalg, 

Regeludvalg og IT udvalg for at sikre at disse udvalg 

er fungerende og bemandede. 

8. Ældresagen er kommet godt fra start – det kører fint. 

9. Steve har udarbejdet en plan for udsendelse af 

nyhedsbreve. 

10. Vi skal have sikret en koordinator af den 

fremadrettede banekontrol funktion. 

11. Kort input fra Regnar vedr. DGUs 

repræsentantskabsmøde. 

 

  

D. Meddelelser fra øvrige besty-

relsesmedlemmer og udvalg: 

Baneudvalg  

                                                     

 

 

 

Der har været afholdt møde hvor bl.a. skiltning og 

kommentarer fra GIC er blevet drøftet. Der arbejdes 

videre med dette. 
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Dagsorden:  

Sponsorudvalg Baneguide – udvalget vil gerne finde en sponsor så vi kan 

udlevere guiden gratis. Foreløbig vil vi udlevere den 

gratis, og så overvejer vi evt. betaling når den nye er 

trykt. Trykkes sidste uge i maj. 

Sponsormatch afholdes onsdag d 24/05. 

Nyt program: Golf clinic v. Steve, Golfspil + oplæg v. 

SponsorNet. Ikke golfere: golf clinic, golf på Par3 banen. 

Faktureringen er stort set gennemført.    

Ny prisliste er udarbejdet.  

Mulighed for parkeringssponsorat.  

 

Juniorudvalg Vi skal sikre at der er styr på evt. børneattester. 

Der skal promoveres for salget af juniorsponsorater. 

Udvalget ser på evt. DGU aktiviteter for juniorer. 

 

Eliteudvalg   Det kører fint og der er ro på. Herrerne 5. div. vandt 

lørdag over Odsherred og spillede uafgjort søndag mod 

Kalundborg. Herrer kval.-rækken tabte lørdag til City Golf 

og søndag til Dragør. Damerne kval.-rækken vandt lørdag 

over Skjoldenæsholm og tabte søndag til Ledreborg. 

 

Begynderudvalg   Status er rundsendt. Fremmødet om tirsdagen er blevet 

bedre. Men ift. at der er 37 begyndere, burde fremmødet 

være bedre. Britt og Søren evaluerer forløbet når maj er 

overstået. 

 

Restaurantudvalg 

  

Søren har sikret bestillingsproceduren er kendt ift. 

Regionsgolf (Aage) og Seniorklubben. 

Levnedsmiddelkontrollen har været på besøg – P-nr. skal 

rettes til den rigtige adresse.  

Møde afholdt med Aps’et – positivt møde. For at lette 

arbejdspresset på Henrik søges der medarbejdere og der 

har været flere henvendelser allerede. Automaten bør 

være fyldt med halvliters sodavand. Udenfor shoppens 

åbningstider har restauranten greenfee billetter de kan 

sælge, ligesom nøglen til evt. bestilte buggies kan hentes 

i restauranten  

 

Hjemmeside 

  

Forslag om udvidet info til gæster vedr. faciliteter (se fx 

Svendborg GK). 

 

Turneringsudvalg 

  

Fokus er pt. på DGU Elite Tour 13 – 14 maj. 

Næste turnering er Carlsberg Open. Erling forventer at 

høre fra Carlsberg vedr. præmier i morgen. 

D- holdet er trukket ud af Regionsgolf. 

    

Event udvalg 

  

Sommerfesten afholdes lørdag d. 15/07.  

GolfSverige.dk som turneringssponsor er på plads.  

  

E. Meddelelser                                                         
  

Iab.  

F. Økonomi og regnskab  Regnskabsfører har nu adgang til banken. Vi holder 

udgifterne på budget. Fortsat for mange debitorer med 

udeståender.  
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Dagsorden:  

Evt. 

 

 

 

GIC – egne medlemmer modtager nu en survey. 

 

Ambassadørgolf afholdt med 6 deltagere. 

 

Til nyhedsbrevet: parkeringspladser ved klubhuset er 

forbeholdt restaurantgæster (efter kl. 17:00), 

leverandører og bestyrelses- og udvalgsmedlemmer med 

ærinde/møde el. aktivitet i klubhuset.   

 

Nye flag er oppe ved vejen. 

  

 

Næste møde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roskilde 16-05-2017 

Ref. RJ 

Onsdag den 14/06-2017 kl 18:30 i klubhuset 

 

Onsdag den 02/08-2017 kl 18:30 i klubhuset   

 

Onsdag den 02/08-2017 kl 18:30 i klubhuset 

 

Bestyrelsesworkshop: 6 – 8 oktober 2017? 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

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 I gang 

3 Nye børneattester  Steve 01-04-2017  

4 Kontakte ”døde” udvalg Steve 22-05-2017  

5 Finde en ”Juniorsponsor” Leo 31-05-2017  

     

 


