
 

Dragsholm Golf Club  Side 1 

Referat af bestyrelsesmøde den 06-02-2018 
 

Dagsorden:  

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

Afbud: Carl 

Ikke mødt:  

 

B. Gennemgang og underskrift af 

referater fra tidligere møde 

 

Referater fra mødet 15/12-2017 blev underskrevet. 

C. Orientering/meddelelser fra 

formanden  

1. Leo orienterede om nytårstræf d. 7. januar, der forløb 

rigtig udmærket med et stort fremmøde og en god 

stemning – alt i alt en god dag.  

2. Klubbens medvirken i salg af nytårsfyrværkeri ser pt. 

Ud til at kunne indbringe ca. kr. 8.000, efter der er 

betalt for opsætning af telte mv. Leo og Erling holder 

møde m. leverandøren. Der er interesse for at 

gentage dette i 2018, men en forudsætning er en 

bedre planlægning. 

3. På baggrund af indtægtsmulighederne ift. den 

samlede nødvendige arbejdsindsats besluttedes det at 

sige nej tak til deltagelse i årets Vig festival. 

4. Børnehjælpsdagen: vi vil gerne sælge lodder til fordel 

for Børnehjælpsdagen i den periode der er afsat 

såfremt der ikke er andre der sælger i området. 

Klubbens andel vil være 8 kr. pr solgt lodseddel. Leo 

og Erling arbejder videre med dette.  

5. Erhvervsnetværket har afholdt et velbesøgt 

arrangement hos SuperBrugsen i Asnæs. Vores håb er 

at netværket stabiliserer sig omkring 30 deltagere. 

6. Generalforsamling afholdes 25/03-2018. Leo og 

Regnar udarbejder og udsender indkaldelsen. Forslag 

til ændringer i vedtægter blev gennemgået. Britt 

undersøger et enkelt udestående omkring spilleforbud 

hos DGU, hvorefter Leo udarbejder et nyt udkast til 

vedtægtsændringer, der kan præsenteres til 

vedtagelse på generalforsamlingen. Der medtages 

også et forslag om bestyrelsens bemyndigelse til at 

indgå en tre-årig aftale om fritspilsordning. 

Generalforsamlingen afholdes i år i Aksen i Asnæs.  

7. SGO har igen takket nej til vores deltagelse i 

fritspilsordningen. 

8. Af hensyn til den overordnede koordinering af klub-

bens aktiviteter, vil vi bestræbe os på at få en 

oversigt på hjemmesiden. 

9. Tordenskure – der endnu ikke indhentet tilladelse til 

at bygge et eller flere sådanne. Der arbejdes videre 

med indhentning af formel godkendelse. 

10. Leo har afholdt møde m. de øvrige golfklubber i 

kommunen for at koordinere et kommende møde m. 

kommunaldirektøren. Sidstnævnte er inviteret til et 

uformelt møde m. klubbernes repræsentanter. 

11. DGU har besluttet at tildele DGC DM i ParaGolf, der 

afholdes i dagene 15. – 16. september. 
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Dagsorden:  

12. Der er indkøbt ny scorekortprinter til klubhuset. 

13. DGUs repræsentantskabsmøde afholdes som vanligt i 

marts måned. Britt undersøger om hun og Carl kan 

deltage. 

 

  

D. Meddelelser fra øvrige besty-

relsesmedlemmer og udvalg: 

Baneudvalg  

                                                     

 

 

 

Iab. 

 

Sponsorudvalg Budget for 2018 ligger på en indtægt på ca. kr. 240.000. 

Pt er der glædeligvis ingen afgang af sponsorer. 

Strategien tilsiger at vi arbejder på at få og fastholde  

lokale sponsorer via personlig kendskab og kontakt. Tom 

træder ud af udvalget, og der arbejdes på at skaffe nye 

medlemmer (1 - 2), der kender lokalområdet. Tom 

fastholder dog sin deltagelse i årets Svinningemesse med 

materiale fra os. Sponsormatch afholdes onsdag d. 30/5 

og planlægges afholdt efter en ny model evt. m. betaling.                                                    

 

Juniorudvalg Udvalget har afholdt møde 28/1 og planlægger et 

planlægningsmøde m. Steve sidst i februar. Sæsonstart 

er d. 8/4 og der arbejdes med planlægning af diverse 

aktiviteter. 

 

Sports (Elite) udvalg   Iab.  

 

Begynderudvalg   Udvalget har afholdt møde m. input fra klub 100+. Disse, 

input er samlet op i en skitse. Der er planlagt 5 

opstartsdage og det tilhørende forløb der skal 

gennemføres. Sæsonstart er d. 7/4. Pt. er der behov for 

11 mentorer (hvoraf 4 er på plads), og der udsendes 

forespørgsel til deltagerne fra sidste år og til medlemmer 

der via GIC har givet udtryk for gerne at ville assistere.  

 

Husudvalg 

  

Aftale med restaurant/Henrik er på plads for 2018. Der 

har været afholdt møde med Henrik, og der er enighed 

om at han sørger for at have en procedure på plads for 

hvordan udvalgsmedlemmer mv. kan underskrive det de 

måtte fortære. 

Der introduceres en ny prisstruktur for klubber i klubben, 

søndagsbuffet, mv..  

Vi skal sikre at Henrik får input på planlagte aktiviteter. 

Restauranten åbner d. 16/3. 

 

Hjemmeside 

  

Iab.  

 

Turneringsudvalg 

  

Turneringskalender og de tilhørende sponsoraftaler er nu 

på plads. Regnar opdaterer Golfbox med årets 

turneringer. 

 

Event udvalg 

  

Juleturnering 2017 var en stor succes med små 40 

deltagere. 
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Dagsorden:  

 

E. Meddelelser                                                         
  

Iab.  

F. Økonomi og regnskab  Årsregnskabet for 2017 forelå endnu ikke. 

  

Evt. 

 

 

 

Iab. 

Næste møde(r) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roskilde 07-02-2018 

Ref. RJ 

06-03-2018 kl. 18:30 Bestyrelsesmøde 

25-03-2018 kl. 10:00 Generalforsamling og konstituering 

17-04-2018 kl. 18:30 Bestyrelsesmøde 

 

  

 

Oversigt over aktiviteter aftalt i bestyrelsen 

Nr. Aktion Ansvarlig Deadline Status 

1 Møde med fyrværkeri leverandøren Leo/Erling  Igang 

2 Salg af lodsedler til Børnehjælpsdagen Leo/Erling  Igang 

3 Opdatering af turneringer i Golfbox Regnar  Igang 

     

     

 


