
 

Dragsholm Golf Club  Side 1 

Referat af bestyrelsesmøde den 05.08.2020 
 

Dagsorden:  

A. Konstatering af fremmødte Til stede: Birthe, Erling, Carl, Mogens, Uffe, Erik, Steve 

og Regnar  

Afbud:  

Ikke mødt: Marianne  

 

B. Gennemgang og underskrift af 

referater fra tidligere møder 

 

Referat fra konstitueringsmødet d. 18/7 blev 

underskrevet. Erling tager fat i Preben Senniksen vedr. 

underskrift af referatet fra generalforsamlingen 18/7. 

 

C. Orientering/meddelelser fra 

formanden  

Birthe bød velkommen og uddelte bestyrelsens 

forretningsorden til orientering og evt. kommentering på 

næste møde.  

 

Alt i alt var det en fin generalforsamling med opbakning 

til bestyrelsens arbejde og forslag. Apropos spørgsmålet 

på generalforsamlingen vedr. DGCs kontingentniveau ift. 

klubberne omkring os, viste den af Regnar udarbejdede 

oversigt alt andet lige, at vi ligger ganske fornuftigt 

sammenlignet med de andre klubber. 

 

Steve gav et kort input vedr. medlemssituationen, der pt. 

ligger på samme niveau som tidligere år. Der var enighed 

om at vi vil erindre medlemmerne om udmeldingsfristen i 

et kommende nyhedsbrev, ikke mindst for at undgå de 

tilbagevendende diskussioner når et medlem udmelder 

sig for sent ift. gældende vedtægter. 

 

Hjemmesidens oversigt over de forskellige udvalg og 

deres medlemmer skal opdateres så de afspejler 

virkeligheden. Det gælder følgende: 

Forretningsudvalg: Birthe, Erling, Steve og Curt. 

Markedsføringsudvalg hedder nu Rekrutteringsudvalg og 

består af: Birthe, Uffe, Susanne Post, Steve og Regnar. 

Baneudvalg: Birthe og Uffe + rep. fra klubber i klubben 

Sponsorudvalg: Erling, Erik F., Ib Olsen, Hardy 

Kronevald, Jens?. Erling og Erik overvejer evt. nye 

medlemmer. 

Begynderudvalg: Mogens, Jørn Henrik Sørensen 

Handicapudvalg: Steve, Jimmy og Regnar 

Regeludvalg: - samme - 

Sportsudvalg: Jørn Lauritsen, Steve, Marianne A., + en 

spiller rep., Aage Müller 

Juniorudvalg: Carl, Lisette, Steve, + ny forælderrep.? 

IT: Carl, Steve, Regnar 

Restaurant: kontaktperson Erling 

Erhvervsnetværk: under sponsorudvalg  

Tirsdagsklubben: hjemmehørende under 

Begynderudvalget (Paw og Jimmy Skov Hansen) 

Eventudvalg: Erik F.  

 

DGU afholder repræsentantskabsmøde d. 12/09 i Korsør. 
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Dagsorden:  

Birthe og Erling deltager for DGC. 

 

Nyhedsbreve: udsendes efter behov, men vi vil igen 

prøve at sætte det i system - Steve laver en termins-

oversigt og sikrer at nyhedsbreve også kommer på 

hjemmesiden. 

 

Referater: modtager forfatteren ingen kommentarer 

inden for en uge betragtes det som godkendt. 

 

Spil med dag d. 23/8. Der kan måske være brug for 

hjælpere, hvorfor Begynderudvalget bør sikre mulighed 

for dette. DGU giver besked om tilmeldte via dem 3 dage 

før. Opfordring i Klubber i klubben til at tage en ven med: 

Carl spørger i Manneklubben, Birthe spørger i 

Dameklubben og Mogens tjekker sine hjælpere. 

Forplejning: clubsandwich + lille øl/vand. Steve fungerer 

som vært for Spil med dagen.  

 

Frivillig match: afholdes d. 17/10. Ansvarlige er Carl og 

Mogens mens Erling står for forplejning. 

 

Birthe advarede mod evt. svindelmails vedr. hjælp til 

betaling afsendt af formanden. Birthe sender IKKE 

sådanne mails ud. 

 

Danmark Leve – fundraising. Birthe tilmelder os og 

Regnar skriver til nyhedsbrev. 

 

Input til infobrev: Birthe spørger Britt o. lidt om 

Sommerfesten. 

  

D. Meddelelser fra øvrige besty-

relsesmedlemmer og udvalg: 

 

Baneudvalg  

                                                     

 

 

 

 

 

Opfordringen i sidste nyhedsbrev har endnu ikke kastet 

nogle tilmeldinger af sig. Direkte henvendelser er oftest 

mere effektive.  

Bunkers på 18 hullers banen bunkers er blevet ordnet af 

Sportsudvalget. Koordineres med Baneudvalget af Jørn 

Lauritsen. Par 3 bane – her giver Ældresagen et nap med 

og 9 Huls banen har eget hold. 

 

Fremadrettet udarbejdes en plan for hvordan fremtidens 

bunkers skal se ud. 

 

Sponsorudvalg/Erhvervsnet-

værk  

 

 

Der afholdes Sponsormatch d. 12/08, pt. med 4 tilmeldte 

hold. 

Erhvervsnetværket: hvervekampagne iværksættes (m. 

Flyers), og der afholdes møde d. 28/08. Vi skal have 

Erhvervsnetværket på hjemmesiden – sendes til Steve. 

 

Juniorudvalg  

 

Skal sættes i gang nu skolestarten er aktuel. På papiret 

har vi 25 – 30 potentielle børn. 
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Dagsorden:  

 Steve sender mail ud omkring start af træning 16/8. 

 

Sportsudvalg  

 

 

IAB. 

Begynderudvalg  

 

 

50 + begyndere.  

Forslag: de begyndere der ikke afklaret om de vil spille 

golf for tilbudt at fortsætte resten af året som 9 huls/Par3 

medlem for kr. 500. Hvis de i stedet tegner medlemskab 

for 2021 nu så kan de fortsætte gratis resten af 2020.  

Der er planlagt Begynderturnering d. 10/08 og sæsonaf-

slutning d. 10/10. 

 

Rekrutteringsudvalg  

 

 

Status på Funnel First: kampagne slut - 131 leads. 86 

booket, heraf er ca. 30 – 35 blevet prøvemedlemmer.  

Vi havde en fin Golfens dag og vi er også med i Spil med 

dag d. 23/8. 

 

Klubhus mv. 

 

 

IAB 

Restaurant  

 

 

IAB 

IT/Hjemmeside 

 

 

IAB 

Turneringsudvalg  

 

 

HF Forsikring blev en massiv succes med 93 spillere. Den 

kommende weekend er vi vært for DM Midage og alt er 

stort set på plads. Der kommer 63 spillere. 

Vi er også begyndt at varme op til såvel SuperBrugsen 

Asnæs 2020 d. 23/08 og klubmesterskaberne i såvel 

slag- og hulspil. 

 

Eventudvalg  

 

 

IAB 

E. Meddelelser  Birthe og Uffe tager kontakt med naboen vedr. aftale 

omkring Indoor Golf mm. 

 

F. Økonomi og regnskab  IAB (Tina er på ferie) 

 

 

Evt. 

 

 

 

Afstandsmarkeringer på 9 Huls banen – kunne vi evt. få 

en flise i fairway som markering. Steve tæller hvor 

mange der mangler. Uffe mener at teamet kan vedlige-

holde dem. 

 

Alle opfordres til at tømme diverse papirkurve på toilet-

terne når man finder dem fyldt til randen. Erling og Carl 

prøver at sammensætte et tømningsteam. 

 

Næste møde 

 

16/9 kl. 18:30 
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Dagsorden:  

 

 

 

 

 

 

Roskilde d. 12/08-2020 

Ref.: RJ 

 

  

 

 
 

 
 
 

 
 

 


