
 

Dragsholm Golf Club  Side 1 

Referat af bestyrelsesmøde den 18. november 2017 
 

Dagsorden:  

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

repræsentant) og Regnar 

Afbud: Carl (tiltrådte mødet senere)  

Ikke mødt:  

 

B. Gennemgang og underskrift af 

referater fra tidligere møde 

 

Referater fra møderne 02/08-2017 og 05/10-2017 blev 

underskrevet.  

C. Orientering/meddelelser fra 

formanden  

1. Formanden informerede kort om diverse modtagne 

breve og gjorde opmærksom på at evt. spørgsmål til 

banen og vedligeholdelse af samme kan 

videreformidles til klub i klubbens repræsentant i 

baneudvalget eksempelvis Finn Madsen for 

Mannekluben. 

2. Brugeraftale/aftale principper. Alt ser Ok ud også fra 

DGAs side. Der vil blive strammet op på den interne 

afregningsform (forenkling). 

3. Klub +100. Der har været afholdt et godt første 

møde, hvor der dannedes 4 + 1 grupper. Grupperne 

har ligeledes afholdt nogle gode og konstruktive 

møder. Input fra disse møder skal samles og 

gennemgås af Klub +100 og returneres derefter til 

grupperne senest 15/12. Grupperne afholder egne 

møder. Leo og Erling koordinerer overordnet. Inputtet 

skal bruges på Nytårstræf.  

4. Der afholdes et orienterende medlemsmøde, 

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

klubhuset. Her præsenteres input fra Klub +100 samt 

lidt info om frivillighed i DGC. 

5. Medlemmer pr. 1 november. Vi er lidt færre medlem-

mer i år ift. samme tid sidste år og med udsigt til DKK 

til 65.000 mindre i indtægt pr. 1/1-2018 

6. Range bolde. Der er bestilt 6.000 nye bolde aftalt med 

Superbrugsen og OK. 

7. Scorekort. Med samme sponsor i ryggen vil der blive 

købt 10.000 nye scorekort. Vi satser på at få klokker 

markeret på scorekortet (skulle være muligt via 

opsætning i Golfbox) 

8. Sponsor netværk. Kører stille og roligt. Lige nu en 

investering for klubben idet indtægt pt. er 85.000 og 

udgift 75.000. Dette skal ses i sammenhæng med at 

evt. kommende medlemmer vil være direkte indtægt 

til klubben. 

9. Buggy møde. Der afholdes snarligt et møde. Planen er 

at udarbejde et formaliseret dokument vedr. licens til 

kørsel med buggy. Der skal udsendes et brev 

desangående og evt. etableres mulighed for infotavle 

ved 1. tee, for at sikre at alle læser de gældende 

regler på dagen.  

10. Fuglekasser: DGA skifter kasser der er itu. 
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Dagsorden:  

11. Fritspilsaftale: KGK og TGK vil gerne fortsætte ordnin-

gen i 2018. Bestyrelsen og DGA ønsker ligeledes at 

fortsætte ordningen i 2018 og indstiller til beslutning 

på generalforsamlingen. Samtidig er der sendt en 

ansøgning til Frederikssund for evt. SGO ordningen 

 

D. Meddelelser fra øvrige besty-

relsesmedlemmer og udvalg: 

Baneudvalg  

                                                     

 

 

 

Der har været afholdt et godt og velbesøgt baneinfo 

møde, hvor bl.a. DGU fortalte om banepleje og fremtidige 

planer for vores baner blev drøftet. 

Sponsorudvalg Budget for 2018 ligger på samme niveau som 2017.                                                                                 

 

Juniorudvalg Carl er indtrådt som leder af Juniorudvalget og er netop i 

dag på junior seminar i DGU regi. Vi hører nyt på næste 

møde. 

 

Eliteudvalg   Udvalget er kommet fint i gang med planlægning af 

næste sæson, hvor der er tilmeldt 2 herrehold og et 

damehold til Danmarksturneringen. 

 

Begynderudvalg   I år har vi haft seks opstarter med 57 deltagere. Heraf er 

der 29 der stadig spiller i DGC – af disse er 10 fuldtids-

medlemmer. Udvalget vil snarest evaluere på hvordan det 

har fungeret i 2017 og hvordan vi vil tilrettelægge 2018. 

 

Restaurantudvalg 

  

Der arbejdes på en løsning hvor Henrik fortsætter som 

restauratør. 

 

Hjemmeside 

  

Steve har indgået en aftale med Webtimizer (Søren) der 

vil assistere os, herunder med at flytte hjemmesiden til 

Wordpres i stedet for det nuværende Joomla. Idéen er at 

Webtimizer modtager en sponsoraftale baseret på dette 

arbejde. 

 

Turneringsudvalg 

  

Som de foregående år har også 2017 været en god tur-

neringssæson i kraft af sponsoraftaler og de forholdsvis 

mange deltagere i vore turneringer. Første udkast til 

turneringsplan 2018 er udsendt. Vedr. Regionsgolf 2018 

er der åbnet i Golfbox for at kunne tilmelde sin interesse 

for deltagelse. Dette skulle gerne kunne give os et billede 

af hvor mange hold vi kan forvente at stille i 2018. 

Udvalget arbejder stadig på at få tilført nye medlemmer. 

    

Event udvalg 

  

Der er lagt i støbeskeen til et muligt julearrangement d. 

16/12. I første omgang er der brug for at koordinere med 

Café Bothwell. 

 

E. Meddelelser                                                         
  

Iab.  

F. Økonomi og regnskab  Regnskaber foreligger og Leo gennemgår dette med DGA. 

Ifm. budgetudkast for 2018 nævntes at der ikke er 

udgifter til trykning af baneguide.  
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Dagsorden:  

Evt. 

 

 

 

Iab. 

 

Næste møde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roskilde 27-11-2017 

Ref. RJ 

 

Fredag d. 15/12-2017 kl. 18:30 i klubhuset 

 

Nytårstræf: 07/01-2018 kl.? 

 

06/02-2018 kl. 18:30 i klubhuset 

 

06/03-2018 kl. 18:30 i klubhuset (forb. Generalforsam-

ling) 

 

25/03-2018 Generalforsamling og konstituering i Asnæs 

 

17/04-2018 kl. 18:30 i klubhuset (opfølgn. på Klub +100) 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

Oversigt over aktiviteter aftalt i bestyrelsen 

Nr. Aktion Ansvarlig Deadline Status 

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

     

     

 


