
 

Dragsholm Golf Club  Side 1 

Referat af bestyrelsesmøde den 2. juni 2020 
 

Dagsorden:  

A. Konstatering af fremmødte Til stede: Leo, Erling, Flemming, Britt, Mogens, Carl, 

Steve (som DGA repræsentant) og Regnar 

Afbud:  

Ikke mødt:  

 

B. Gennemgang og underskrift af 

referater fra tidligere møder 

 

Referat fra møderne 12/01 og 25/02 blev underskrevet. 

Det samme gjorde det reviderede regnskab for 2019. 

  

C. Orientering/meddelelser fra 

formanden  

1. DGA: Ifølge DGA har vi haft pænt med greenfeegæster 

i dette forår. Pt. er der intet nyt fra DGA vedr. formands-

valg til Poul Johansen Fonden. Vi afventer. 

  

2. Corona: Med de positive Corona smittetal in mente er 

der enighed i bestyrelsen om at vi kan åbne for skralde-

spande, bænke, vandhaner, boldvaskere m.v. Da vi ikke 

har ressourcer til afvaskning/afspritning af ovennævnte, 

vil benyttelsen af samme være på spillernes eget ansvar.  

 

3. Klubber i klubben (opstart): Såvel Manneklubben som  

Dameklubben, Seniorklubben og Kanonklubben er alle, 

under hensyntagen til de gældende anbefalinger og 

restriktioner, kommet i gang med sæsonen. 

Tirsdagsklubben starter d. 09/06. 

 

4. Frivilligdag: Afhængig af udmeldingen fra myndighed-

erne d. 08/06, skal vi have planlagt frivilligdag(e), her-

under evt. med forskudte starttider ift. forsamlingsfor-

buddet  på max 10 personer. 

Steve beder greenkeeperne melde ud hvornår de kan og 

så finder vi frivillige til opgaverne (som fx bænke, 

bunkers, mv.)  

Erling/Leo/Britt kigger på de opgaver vi skal have løst. 

 

5. Lundene: Vi skal have udsendt en opfordring til klub i 

klubberne om at rengøre lundene. 

  

6. Generalforsamling: vi afventer åbning af det nuværen-

de forsamlingsforbud til 100 personer. 

 

7. DGU: DGUs repræsentantskabsmøde er foreløbig 

flyttet til d. 12. september 2020.  

 

  

D. Meddelelser fra øvrige besty-

relsesmedlemmer og udvalg: 

Baneudvalg  

                                                     

 

 

 

 

Banen står rigtig flot. Der er dog behov for at få rettet op 

på diverse bunkers.  

Sponsorudvalg/Erhvervsnet-

værk  

Arbejdet har som så meget andet ligget stille. Vi har 

mistet en sponsor med et mindre sponsorat. 
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Dagsorden:  

 

 

Baneguiden er sat i tryk.   

Erhversnetværk: marts, april og maj møderne blev aflyst. 

Vi har søgt DIF/DGIs hjælpepulje. Der forventes at 

afholde møde i indeværende måned. 

Den årlige sponsormatch flyttet til d. 12/08. 

 

Juniorudvalg  

 

 

Udvalget er startet på sæsonen. Desværre har formanden 

trukket sig. Carl og Steve kigger på hvordan det 

fremadrettet skal organiseres. 

Søndagstræningen for juniorerne forventes at bestå af en 

1 times træning og 1 times spil. 

 

Sportsudvalg  

 

 

Regionsgolf er kommet i gang.  

Danmarksturneringen er beskåret til 3 runder og der 

spilles på neutral bane. De allerede planlagte spilledatoer 

fastholdes.  

Jørgen Lauridsen er nyvalgt formand for Sportsudvalget. 

 

Begynderudvalg  

 

 

Er kommet i gang og pt. er der 16 nye i begynderforlø-

bet. 

 

Rekrutteringsudvalg  

 

 

D. 26/05 afholdtes første møde efter Corona nedluknin-

gen. Udvalget er kommet godt i gang med FunnelFirst 

rekruttering via Facebook – pt. med 62 leads. Heraf er de 

første ”startpakker” booket og afholdt.   

Herudover er næste konkrete aktivitet Golfens dag d. 21. 

juni.  

 

Restaurantudvalg  

 

 

Restauranten er endelig kommet ”rigtig” i gang og det på 

bedste vis. 

Hjemmeside 

 

 

IAB 

 

Turneringsudvalg  

 

 

Desværre har Coronakrisen bevirket de første tre aflyste 

turneringer. Vi har søgt DIF/DGIs hjælpepulje i håb om at 

kunne dække noget af tabet. Den fremadrettede 

planlægning afhænger af myndighedernes udmelding 

omkring forsamlingsforbuddet. Vi håber således at kunne 

afholde HF Forsikring Open d. 21/06. 

 

Eventudvalg  

 

 

Sommerfest afholdes som planlagt d. 01/08. Britt og Leo 

er på sagen. Det forventes at Carlsberg igen i år er 

sponsor. 

 

E. Meddelelser  IAB 

 

F. Økonomi og regnskab  Pt. er der stor usikkerhed omkring klubbens økonomi, 

ikke mindst i lyset af de manglende turneringsindtægter. 

 

Evt. 

 

 

 

IAB 
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Dagsorden:  

Næste møde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roskilde 04-06-2020 

Ref. RJ 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Oversigt over aktiviteter aftalt i bestyrelsen 

Nr. Aktion Ansvarlig Deadline Status 

1 Aftale datoer for frivilligdag(e) med greenkeeperne Steve 12/06  

2 Planlægge opgaver vi skal have løst på frivilligdagen Britt/Leo/Erl

ing 

12/06  

3     

     

     

     

 


