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Referat af bestyrelsesmøde den 27. april 2016 
 

Dagsorden:  

A. Konstatering af fremmødte Til stede: Leo, Erling, Britt, Carl Peter, Søren, Jan og 

Regnar 

Afbud: 

Ikke mødt:   

 

B. Gennemgang og underskrift af 

referater fra tidligere møde 

samt forretningsorden 

 

Referat fra mødet 28/03-2016 blev underskrevet. Den 

nye forretningsorden tilrettes efter input på mødet og 

underskrives. 

C. Orientering/meddelelser fra 

formanden  

1. Referat fra generalforsamling samt opdaterede 

vedtægter er lagt på hjemmesiden. Begge 

dokumenter er ligeledes behørigt underskrevet. 

2. Udestående sag med den tidligere restauratør 

forventes lukket via afregning af tilbageværende 

udestående. 

3. Leo afklarer i samarbejde med Jan og Curt hvordan 

kommunikation og samarbejde fremadrettet 

udformes mellem DGC og DGA II. 

4. Brugeraftale underskrevet. DGA har efterfølgende 

ønsket ændret i samarbejdet omkring økonomisty-

ring og afregning. Formanden blev bemyndiget til at 

forhandle dette. Som en konsekvens af den nye 

brugeraftale skal bestyrelsen udpege en kasserer.    

5. Endelig afklaring vedr. håndtering af medlemmernes 

indskudsbeviser afventer tilbagemelding fra DGA 

vedr. afskrivning af gældsposten. 

6. Ifølge den nye brugeraftale med DGA er der inde-

holdt 400 Pro timer til klubben. Af disse er der 150 

timer som bestyrelsen kan bruge til medlemsfrem-

mende aktiviteter. Britt og Søren har endvidere ud-

arbejdet et oplæg for ”fastholdelse” af medlemmer 

med hcp 36+ (”Tirsdagsklubben”). 

 

D. Meddelelser fra øvrige besty-

relsesmedlemmer og udvalg. 

Baneudvalg  

                                                     

 

 

 

Det nye baneudvalg afholder første møde på lørdag d. 30. 

april. I den forbindelse udsender Jan en oversigt over 

aktuelle planer for banen. 

Jan orienterede om banens aktuelle status, herunder om 

de nye problemer med vand på 18 huls banens hul 2, der 

sandsynligvis er en følgevirkning af det langvarende 

problem ved hul 2 og 3 på Intermediatebanen. Der 

arbejdes på en løsning. 

 

Sponsorudvalg Erling redegjorde for den nye baneguide, hvor det ikke er 

helt afklaret med alle sponsorer, men pt. er der klar til 

fakturering af 33.000. I øvrigt har der været lidt frafald 

blandt sponsorer men også tilkommet nye og vi er på 

budget. Alle opfordres til at huske at flere sponsorer er 

endog meget velkomne. Årets Sponsormatch afholdes 25. 

maj, og invitation er udarbejdet og udsendes snarest. 

Bestyrelsen opfordres til så vidt muligt at deltage.  
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Dagsorden:  

 

Juniorudvalg Sæsonen startet med 3 deltagere (+ forældre) voksende 

til 5 deltagere ved seneste juniortræning. Man forsøger at 

få forældrene aktiveret som deltagere og forsøger med 

andre aktiviteter end golf.  

Skolegolf starter efter sommerferien. 

 

Eliteudvalg   Danmarksturneringens første spillerunde er afviklet 23/24 

april. Carl kontakter Mikael Horn vedr. 2. holdet og om 

det giver mening at fortsætte med dette hold i lyset af 

den manglende deltagelse fra spillernes side. Fortsat 1 

times træning/uge. Der arbejdes videre m. hvilke hold vi 

skal have, ligesom formidling af resultater skal håndteres 

til glæde for såvel deltagere som klubbens medlemmer. 

 

Begynderudvalg   Erling meddelte at torsdagsmatchen endnu ikke er 

kommet i gang. Lørdagene er kommet godt fra start. 

Planen inkl. frivillige er udarbejdet. 30 er startet.  

På Golfens dag havde vi 10 gæster hvoraf 8 har tegnet 

prævemedlemskab.  

  

Hcp 36+ udvalg   Britt og Søren har udarbejdet et oplæg for 

”Tirsdagsklubben”. Efter drøftelse af dette er der enighed 

om at sætte i gang og opsamle erfaringer. Initiativet skal 

formidles via mail og på hjemmesiden. 

 

Turneringsudvalg 

  

Stor succes med årets åbningsturnering DGC 

Superbrugsen Asnæs Open d. 10/04. Rigtig fint med 83 

deltagere og ikke mindst med sponsors involvering ved 

præmieoverrækkelsen.  

Vild med golf vil, grundet afbud fra HOB, blive 

gennemført som en ”sommerfest” inkl. turnering mv. Leo 

kontakter AML vedr. dette.  

Grundet spillerunde i Danmarksturneringen 14/08 flyttes 

Nordea Open til d. 21/08.    

 

Hjemmeside 

  

Carl, Jan og Benjamin har holdt møde. Carl og Jan har 

givet input til Benjamin, der vil komme med et udspil – 

herunder økonomi.    

 

Event udvalg 

  

Iab. 

 

E. Meddelelser fra sekretariat                                                        
  

Den problematiske Golfbox terminal og printer er igen 

vakt til live.  

Der er indkøbt og opsat skabe i møderummet – i 

nærmeste fremtid males samme rum og der opsættes 

whiteboard. 

Der er tilmeldt en 18 – 19 stk. til arbejdsdagen på lørdag, 

hvilket passer perfekt med antallet af opgaver. 

 

F. Økonomi og regnskab  Jan orienterede om økonomien. Pt. ligger der nogle 

forfaldne ubetalte regninger ude hos sponsorerne. 

Fremadrettet bør der være et økonomioverblik 

tilgængeligt ca d. 10 i måneden.  
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Dagsorden:  

Evt. 

 

 

 

 

Klubbens hovedtelefon skal besvares.  

Behov for at der meddeles at man kan henvende sig i 

restauranten når der ikke er bemanding i stueetagen. 

 

Caféens menu klar fra næste uge.     

 

Næste møde 

 

 

 

 

 

Roskilde 02-05-2016 

Ref. RJ 

Afholdes 01/06-2016 kl. 18:30 i klubhuset. 
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Oversigt over aktiviteter aftalt i bestyrelsen 

Nr. Aktion Ansvarlig Deadline Status 

1 Ajourføring af infotavler udvendigt på klubhuset. Jan 01-04-2016  

2 Adgang til GIC for Britt og Søren. Jan 01-04-2016  

3 Brev til juniorforældre. Søren/Jan 04-04-2016  

4 Opsætning af fuglekasser.  Jan 15-04-2016  

5 Orientering til medlemmer m. indskudsbeviser. Leo 15-04-2016 I gang 

6 Fastholdelse af medlemmer m. hcp >36 Britt/Søren 29-04-2016 I gang 

7 Bothwell/DGA sponsorat ifm. afslutningsturnering. Jan 02-05-2016  

8 Opdatering af Forretningsorden Regnar 15-05-2016  

9 Kontakt til AML vedr. ”sommerfest” Leo 15-05-2016  

10 Elite – afklaring omkring 2. holdets fremtid Carl 01-06-2016  

11 Afklaring af kommunikations- og samarbejdsform mellem 

DGA og DGC 

Leo 01-06-2016  

     

 


