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Referat af bestyrelsesmøde den 28. marts 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 

 

Referat fra mødet 20/03-2016 blev underskrevet. 

C. Orientering/meddelelser fra 

formanden  

1. Forretningsordenen blev uddelt til gennemlæsning – 

underskrives på næste møde. 

2. Jan fremsender de opdaterede vedtægter til Regnar, 

der efterfølgende sender til Leo, der sikrer under-

skrift på mødet kommende torsdag m. Preben 

Senniksen.   

3. Seneste version af referatet fra generalforsamlingen 

inkl. formandens beretning bliver lagt på hjemmesi-

den. 

4. Carl arbejder videre med varetagelse af hjemmesi-

den, herunder evt. flytning til ny host. Carl og Jan 

taler med Benjamin vedr. evt. nye designidéer. Pt. 

håndterer Steve at lægge nye meddelelser på 

hjemmesiden. 

5. Leo opsummerede input fra generalforsamlingen, der 

generelt var oplevet som en positiv sådan afholdt i 

pæn og god tone, og med mange gode indlæg fra de 

fremmødte medlemmer. 

6. Der arbejdes videre med diverse udeståender ift. den 

tidligere restauratør. Leo har svaret dennes advokat 

og pt. afventes et svar fra denne. 

7. Jan orienterede om planer for klublokalet, der på-

tænkes malet og der anskaffes inventar såsom skabe 

til klub i klubbernes brug, opsætning af lærredet og 

et whiteboard. 

8. Månedlige infobreve til medlemmerne fastholdes. Jan 

offentliggør ”udgivelsesplan” med deadlines så alle er 

orienteret om frist for input. 

9. Jan varetager ajourføring af husets infotavler så de 

hele tiden er up-to-date med info. Samtidig skal det 

afklares og fastlægges hvordan kommunikationen 

mellem DGC og DGA skal varetages og af hvem. 

10. De sidste 28 fuglekasser er modtaget og skal opsæt-

tes. Regning for fuglekasser er modtaget. Jan under-

søger om det er muligt at låne en lift. 

11. Jan og Leo arbejder videre med håndteringen af ind-

skudsbeviser.  

12. Erling foreslog at opstille en liste (evt. på hjemmesi-

den) over aktuelle opgaver, hvortil der ønskes hjælp, 

så evt. frivillige kunne melde sig på baggrund af dis-

se opgaver. Jan indkalder til en ”frivilligdag” ultimo 

april. 

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

holdt 400 Pro timer til klubben. Bl.a. inspireret af 
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Dagsorden:  

andre klubbers gode erfaringer foreslås en del af 

disse timer anvendt som et gratis træningstilbud til 

medlemmer med et handicap >36. Britt og Søren 

arbejder videre med ”fastholdelse” af medlemmer 

med hcp 36+. 

14. Som et yderligere tiltag for at fastholde og udbygge 

medlemsskaren foreslås nedsættelse af et ”Golfople-

velses-/Event-udvalg” med Britt i spidsen. 

15. GIC – Jan sørger for Britt og Søren får adgang til 

GIC.     

 

D. Meddelelser fra øvrige besty-

relsesmedlemmer og udvalg. 

Baneudvalg  

                                                     

 

 

 

Iht. den nye brugeraftale med DGA sammensættes klub-

bens baneudvalg af repræsentanter for bestyrelsen, ud-

valg og klubber i klubben. Som udgangspunkt tænkes der 

afholdt månedlige møder (sidste lørdag i måneden?). Leo 

og Erling søsætter dette og håndterer kontakten med 

DGA. 

Jan orienterede om banens aktuelle status, der pt. er 

langt bedre end sidste år ved samme tid. Der er sprøjtet 

med jern og taget prøver af samtlige greens. Førstkom-

mende onsdag afholdes møde med græseksperten. Bun-

kers efterfyldes og der bliver lagt river ud. Plan for ba-

nens vedligehold er udarbejdet og det baneudvalg delag-

tiggøres i denne snarest muligt. 

 

 

Sponsorudvalg Erling redegjorde for udvalgets netop afholdte møde, hvor 

budgettet blev gennemgået. Det er vigtigt at skaffe (også 

gerne mindre) nye sponsorer. Alle opfordres til at hjælpe 

med formidling af at nye ”små” sponsorer er meget vel-

komne – fx i klubber i klubben o.l. Den nye baneguide 

forventes trykt i uge 17 – indtil da udleveres stadig den 

gamle baneguide til alle greenfee gæster.  

Det forsøges at få revitaliseret aftalen med OK bl.a. via 

aktivitet i Asnæs Centeret. Som det også blev nævnt på 

generalforsamlingen vil udvalget gerne suppleres med 

nye medlemmer – der forsøges at finde sådanne. Årets 

sponsormatch er fastsat til d. 25/05.  

 

Juniorudvalg Vi har ca. 60 junior medlemmer, hvor af rigtig mange ik-

ke spiller. Der startes med træning i april (Jan melder til-

bage med en dato). Desværre er der pt. ingen forældre 

med i udvalget, hvorfor der skrives ud til alle forældre 

med opfordring til at melde sig under fanerne. Søren 

indtræder som bestyrelsens ”junior kontaktperson”. 

 

Eliteudvalg   Carl vil være bestyrelsens kontaktperson og tjekker op på 

aktuel status på dette område.  

 

Begynderudvalg   Erling meddelte at udvalget har haft årets opstartsmøde 

ligesom det første prøvemedlemsskabshold startede lør-

dag d. 26. marts. Årets plan er udarbejdet og udsendt til 

hjælperne – tilbagemelding afventes. 
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Dagsorden:  

Golfens dag afholdes 17/04 og program er udarbejdet. 

Jan kontakter mulige hjælpere. Der vil på dagen være 

prøvemedlemsskabstilbud. 

  

Turneringsudvalg 

  

Udvalget har afholdt årets første møde og fortsætter med 

sin nuværende besætning – nye medlemmer er dog altid 

velkomne.  

Tilmelding til årets åbningsturnering (DGC Superbrugsen 

Asnæs Open) d. 10/04 er åbnet i Golfbox. 

Årets turneringsplan er udarbejdet. Regnar meddelte at 

der på opfordring vil være en ændring ifm. Carlsberg 

Open, hvor alle rækker spiller stableford. 

Jan undersøger hvorvidt Bothwell (DGA) vil være sponsor 

på årets afslutningsturnering.    

 

E. Meddelelser fra sekretariat                                                        
  

Der gøres nu igen forsøg på at få vakt den ikke fungeren-

de Golfbox terminal til live. Er dette ikke muligt så bør 

den fjernes. 

 

F. Økonomi og regnskab  Jan og vores revisor Søren Møller har afholdt møde 21. 

marts for at sikre det fremtidige samarbejde og procedu-

ren for samme. Apropos spørgsmål på generalforsamling-

en undersøger Jan hvorvidt konstruktionen med den nye 

brugeraftale specifikt kræver udnævnelse af en kasserer i 

klubbens bestyrelse. 

   

Evt. 

 

 

 

 

Udendørs kompressor: det er planen at kompressoren 

snarest kommer til at virke igen, evt. med længere dyser 

på.  

Lynshelters: vi overvejer at ansøge Trygfonden igen. Jan 

undersøger proceduren for at søge midler hos Vig 

Festivalen. 

Boldvasker: den nye boldvasker opsættes så snart der 

åbnes for vandet.  

DGU: den nye brugeraftale kontra DGUs regelsæt drøfte-

des. Skulle det mod forventning vise sig at den nye bru-

geraftale strider imod reglerne hos DGU (DIF) vil vi tage 

spørgsmålet op igen.  

 

Næste møde 

 

 

 

 

 

Roskilde 29-03-2016 

Ref. RJ 

Afholdes 27/04-2016 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 Udgivelsesplan for infobreve. Jan 04-04-2016  

4 Indkaldelse til frivilligdag Jan 04-04-2016  

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

6 Møde m. Benjamin vedr. hjemmeside. Carl/Jan 08-04-2016  

7 Status på Eliteudvalg. Carl 08-04-2016  

8 Kontakte hjælpere til Golfens dag. Jan 08-04-2016  

9 Klargøring af klublokale. Jan 15-04-2016  

10 Opsætning af fuglekasser.  Jan 15-04-2016  

11 Orientering til medlemmer m. indskudsbeviser. Leo 15-04-2016  

12 Etablering af nyt baneudvalg og indkaldelse til første 

møde. 

Leo/Erling 22-04-2015  

13 Ny brugeraftale contra behov for kasserer i DGCs 

bestyrelse? 

Jan 27-04-2016  

14 Fastholdelse af medlemmer m. hcp >36 Britt/Søren 29-04-2016  

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

     

 


