
 

Dragsholm Golf Club  Side 1 

Referat af bestyrelsesmøde den 14. juni 2017 
 

Dagsorden:  

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

repræsentant) og Regnar 

Afbud: Britt – deltog dog i mødets sidste del 

Ikke mødt:  

 

B. Gennemgang og underskrift af 

referater fra tidligere møde 

 

Referater fra generalforsamling og mødet 10/05-2017 

blev underskrevet.  

C. Orientering/meddelelser fra 

formanden  

1. Leo orienterede om, at vi har modtaget 10 -12 ind-

skudsbeviser og vi for nærværende ikke gør 

yderligere i denne sammenhæng. 

2. Opsamling på nye medlemmer, opgradering af 

eksisterende: vi er oppe på 12 opgraderinger. Vi 

udsender nyt tilbud sidst på sommeren.  
3. Breve vedr. udmeldelser/sygdom: Besvaret iht. ved-

tægterne.  
4. Medlemmer der ikke betaler deres kontingent: for-

holdsvist beskedent antal det drejer sig om. Steve har 

kontakt til nogle af disse for at indgå en 

betalingsaftale. De der ikke har reageret mister nu 

spilleretten. 

5. Kontakt til udlejningsbureauer mv.: Udsigten er pt. 

ikke klar til aftaler med os. Erling og Leo følger op på 

udlejningsbureauerne. Søren har besøgt Strandparken 

der har fået vouchers fra os til videresalg. Sidesporet 

har pt ikke mulighed for at medvirke i dette. Forslag 

om at have greenfee billetter på turistkontoret i 

Nykøbing.  

6. 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. IT udvalget har behov for assi-

stance til reelle ændringer af hjemmesiden. Carl 

tjekker med Lars. Steve taler med Flemming H. 

7. Ældresagen er kommet godt fra start. 10 er blevet 

passive par 3 medlemmer og 1 er blevet 9 hullers 

medlem. Der kommer supplerende nye medlemmer 

til. 

8. Banekontrol/baneservice: Det er nu Ralf der er 

koordinator på området. Vi opfordrer frivillige til at 

melde sig i det kommende nyhedsbrev. 

9. Fritspilsordning: I april/maj har vi haft besøg af 78 

spillere fra Kalundborg GK og 101 spillere fra 

Trelleborg GK. I samme tidsrum har 33 DGC spillere 

besøgt Kalundborg GK og 25 har besøgt Trelleborg 

GK.  

10. Golfspilleren i Centrum: Opsamling til nyhedsbrevet 

på egne medlemmers svar. God fremgang i 

ambassadørscore og restaurant. Nogle enkelte 

punkter vi arbejder videre med at forbedre. Den 27/6 
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Dagsorden:  

kl. 10:00 kommer DGUs GIC repræsentant og tegner 

og fortæller. 

 

  

D. Meddelelser fra øvrige besty-

relsesmedlemmer og udvalg: 

Baneudvalg  

                                                     

 

 

 

Der er løbende blevet klippet ift. input/ønsker fra med-

lemmer. Kan vi få udskiftet vand i boldvaskere – RJ taler 

med Hugo. Opmærksomhed på ukrudt i bunkers – Steve 

tager det med. Opmærksomhed på bunkerkanter på visse 

huller. Steve og Søren kigger på evt. justeringer af 

roughen på Intermediatebanen. Baneudvalget drøfter 

generel anbefaling til greenkeeperne omkring håndtering 

af fleksibilitet ift. spillere på banen. 

 

Sponsorudvalg Vellykket sponsordag d. 24/05 med match og spisning. 

En sponsor har desværre trukket sig. Udvalget prøver en 

kontakt til erstatning. Dertil er kommet et par nye spon-

sorer og et skift til hulsponsorat. Sommertilbud på hul-

sponsorat kommer med i nyhedsbrev for juni. Der er søgt 

LAG midler til erhvervsnetværk under samarbejdet med  

SponsorNet. Erling taler med Dragsholm Slot vedr. Golf 

og gourmet.                                                   

 

Juniorudvalg Der er solgt Juniorsupport mærker for ca kr. 7.000. En 

evt. juniorcamp burde koordineres med DGUs junioruge. 

Vi skal have styr på børneattesterne – Steve tager sig af 

dette. 

 

Eliteudvalg   Det kører fint og man er i gang med et årshjul. Herrerne 

5. div. klarer sig godt. 2. runde af Danmarksturneringen 

spilles i den kommende weekend, hvor alle hold har 

hjemmebane om lørdagen. 

 

Begynderudvalg   God start med de første hold – men faldende tendens. Pt. 

er der ingen tilmeldte til næste opstartshold. Forslag om 

at afholde en medlemsdag med rekruttering på dagsorde-

nen og hvad gør vi fremadrettet. Dato 5/8 foreslået. 

Udmøntes i oprettelse af et rekrutteringsudvalg. 

Pt er der faktisk for mange frivillige ift. deltagende begyn-

dere - det tager Britt og Søren sig af. 

Vi er tilmeldt DGU Spil-med-dag 20/08.  

 

Restaurantudvalg 

  

Input fra medlemmer opsamles og Søren drøfter disse 

med Henrik. 

 

Hjemmeside 

  

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

Svendborg GK). 

 

Turneringsudvalg 

  

I al beskedenhed kan vi slå fast at på DGU Elite Tour 13 – 

14 maj blev en succes for såvel spillere som DGU og 

DGC. 

Årets første tre turneringer har haft henholdsvis 83, 80 

og 76 deltagere. 
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Dagsorden:  

Næste turnering er DGC Pro’ens Open d. 25/06. Pt. er der 

64 tilmeldte. 

D- holdet er trukket ud af Regionsgolf. 

    

Event udvalg 

  

Sommerfesten afholdes lørdag d. 15/07.  

GolfSverige.dk som turneringssponsor er på plads.  

Program er udarbejdet. Aftale på plads med restauranten 

o. 3 retters menu. Alle medlemmer m. registreret hcp kan 

deltage. Spilleformat er pt hemmeligt. 

 

E. Meddelelser                                                         
  

Iab.  

F. Økonomi og regnskab  Leo har aftalt møde m. Curt primo juli desangående – før 

har vi ikke et retvisende billede af hvordan det går. 

Udsendes snarest efter. 

  

Evt. 

 

 

 

Behov for hjælp til at fjerne ukrudt o. vaskepladsen.  

 

Alle opfordres til at have opmærksomhed på toiletter/toi-

letpapir/håndklædepapir er OK. 

 

Klubmesterskabstavlerne skal opdateres – kontakt (igen) 

til Mikael Horn.  
 

Promovering af Intermediatebanen – hvordan? 

 

Markedsføringsoplæg skal igangsættes for 2018. 

 

 

Næste møde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roskilde 15-06-2017 

Ref. RJ 

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

 

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 ”Salgskatalog” Erling 

Regnar 

01-07-2017 I gang 

2 Nye børneattester  Steve 21-06-2017  

3 IT assistance til hjemmesideændringer Carl/Steve 23-06-2017  

     

     

 


