
 

Dragsholm Golf Club  Side 1 

Referat af bestyrelsesmøde den 05-09-2018 
 

Dagsorden:  

A. Konstatering af fremmødte Til stede: Leo, Erling, Carl, Søren, Steve og Regnar.  

Afbud: Britt, Flemming 

Ikke mødt:  

 

B. Gennemgang og underskrift af 

referater fra tidligere møde 

 

Referat fra mødet 25/07 underskrevet. Referat fra 12/06 

underskrives på næste møde.  

 

C. Orientering/meddelelser fra 

formanden  

1. Medlemssituationen: Steve præsenterede kort en 

oversigt over årets afgang og tilgang af medlemmer. 

Konklusionen pt. er at vi holder staus quo.  

2. Tordenskure (shelters): Efter færdiggørelse af det nye 

skur vil vi i samarbejde med DGA vurdere hvornår vi 

anskaffer skur nummer 2. 

3. Erhvervsnetværk: der er nu udsendt opkrævninger til 

40 medlemmer. 

4. Udslagsmåtter mm: Vi har modtaget henvendelse og 

tilbud på køb af den bedste måtte-type på markedet 

(Huxley). Samtidig er vi så heldige at en sponsor ger-

ne vil bidrage til indkøb af måtter. Hvis vi kombinerer 

sponsoratet med yderligere frie midler, kunne vi star-

te med et mindre antal af de virkelig gode måtter og 

supplere over tid i takt med at vi har midler til det. 

Steve undersøger om vi kan få en måtte på prøve evt. 

finde en klub i området hvor vi kan se og prøve disse. 

  

D. Meddelelser fra øvrige besty-

relsesmedlemmer og udvalg: 

Baneudvalg  

                                                     

 

 

 

Baneudvalget afholder møde på søndag med repræsen-

tanter fra klubber i klubben.  

Forslag til drøftelse på mødet: 

- etablering af udslag fra tees på græs til højre på 

drivingrange 

- etablering af Out of Bounds mellem hul 26 og hul 3 

- etablering af dropzone på hul 15 på arealet mellem 

de to tværgående vandhazarder.  

 

Sponsorudvalg Hul 7 er solgt til en sponsor. Sponsorgennemgang er i 

gang og forventes afsluttet med udgangen af september. 

Foreningsdag i Asnæs Centeret i lørdags med dårlige 

besøgstal. Som nævnt ovenfor er der skaffet en sponsor 

til udslagsmåtter.  

 

Juniorudvalg Udvalgsmøde afholdt og et nyt er planlagt for drøftelser/ 

planlægning fremadrettet. Afslutning afholdes d. 7/10.  

 

Forslag om at invitere kammerater/klassen med til ”spil-

med-dag”.  

Skolegolf: skal planlægges i god tid og kræver intern 

planlægning hos os. 

 

Sports (Elite) udvalg   IAB 
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Dagsorden:  

 

Begynderudvalg   Møde i august. Sidste opstart var også i august. Der har 

været begrænset fremmøde til spil med mentorerne. 

Næste år etableres tilmelding via Golfbox. 27 har været 

gennem prøvemedlemsforløbet i år. Afslutning afholdes d. 

29/09.  

Opsamling på om der er nogen der har haft et prøvemed-

lem med der efterfølgende er blevet fuldtidsmedlem, og 

udløser et gavekort. 

  

Restaurantudvalg 

  

Leo, Curt og Søren drøfter løbende status og evt. tilpas-

ninger og justeringer. 

Vi skal også have arbejdet mere med ”tilbudspakker” inkl. 

greenfee + øl + sandwich e.l. 

 

Husudvalg 

  

IAB 

Hjemmeside 

  

IAB 

 

Turneringsudvalg 

  

Tilfredshed med afviklingen af klubmesterskaberne i slag-

spil d. 25. og 26. august. Som vanligt kunne deltagertal-

let være bedre.  

I den forbindelse foreslår bestyrelsen og Steve, at der 

fremadrettet revurderes hvor min. deltagerantallet skal 

ligge – overvejende opbakning for at to deltagere er 

tilstrækkeligt. Samtidig var der forslag om at droppe 

indkøb af ”sølvtøj” idet det væsentligste for klubmesteren 

er at få sit navn på tavlen i klubhuset. Evt. kunne en 

anden præmietype a la et par flasker vin overvejes. 

Erling præsenterede en idé om at få en officiel sponsor til 

klubmesterskaberne, hvilket der var opbakning til at 

arbejde videre med. 

 

Introduktionen af MobilePay ifm. klubturneringer er for-

løbet fint. Det vil utvivlsomt blive indarbejdet mere og 

mere og er bestemt en lettelse for turneringsledelsen. 

 

Steve og Regnar har hånd i hanke med DM i ParaGolf. Pt. 

er der i alt 16 frivillige til at assistere over de to turne-

ringsdage. DGU foreslår et intromøde for de frivillige 

fredag d. 14/09 kl. 17:00 i klubhuset. Regnar indkalder. 

Enighed om at der er budget til lidt forplejning ifm. 

turneringen.  

 

Event udvalg 

  

IAB 

 

E. Meddelelser                                                         
  

IAB 

F. Økonomi og regnskab  Økonomien ser fornuftig ud og vi skulle nå budget.   

 

Evt. 

 

 

 

Carl nævnte at det ift. besøgende ”ikke-golferes” 

sikkerhed, når de går tur e.l. på arealet, ville være 

ønskeligt med skiltning af ”færdselsregler” på en 

golfbane.  



 

Dragsholm Golf Club  Side 3 

Dagsorden:  

 

Steve nævnte at Strategi-/Planlægnings-/Markedsførings-

udvalget har haft et første møde. Der arbejdes med at 

udarbejde strategi og planer for fremtiden og nyt møde er 

planlagt. 

 

Regnar nævnte at vi i det kommende vinterhalvår skal 

have planlagt og afholdt et par intromøder til de nye 

golfregler der træder i kraft 1. januar 2019. Dette 

arbejdes der videre med.     

 

Årets medhjælpermatch afholdes søndag d. 21. oktober. 

 

Næste møde(r) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roskilde 06-09-2018 

Ref. RJ 

24-10-2018 kl. 18:30 i klubhuset 

25-10 til 28-10-2018 Bornholmermødet 

23-11-2018  

 

 

  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Oversigt over aktiviteter aftalt i bestyrelsen 

Nr. Aktion Ansvarlig Deadline Status 

1 Lån af udslagsmåtte Steve  I gang 

2 Julearrangement 16/12 Britt  I gang 

3 Indkaldelse til Persondataforordningsmøde Leo  I gang 

4 Intromøde – nye golfregler Regnar/ 

Steve 

30-10  

     

 


