
 

Dragsholm Golf Club  Side 1 

Referat af bestyrelsesmøde den 6. november 2019 
 

Dagsorden:  

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

(som DGA repræsentant) og Regnar 

Afbud: Carl 

Ikke mødt:  

 

B. Gennemgang og underskrift af 

referater fra tidligere møde 

 

Referater fra generalforsamling og mødet 21/08-2019 

blev underskrevet.  

C. Orientering/meddelelser fra 

formanden  

1. Leo orienterede om, at vi endnu ikke har modtaget 

udkast til ny brugerkontrakt fra DGA. Vi imødeser 

modtagelse snarest. 

2. Medlemsstatus: Orientering om medlemssituationen 

på baggrund af den udsendte opgørelse. Pt. må vi 

konstatere et minus på kr. 220.000 ift. sæsonstart 

2019. Der skal altså i den grad skaffes nye 

medlemmer i 2020, samtidig med at vi må holde os 

for øje at det kan blive nødvendigt at iværksætte 

forskellige tiltag/foranstaltninger (fx moms – 

sponsorer – besparelser  - kommune / grundskyld – 9 

huls banen (kan vi selv passe denne) - delvis salg af 

klubhus / par 3 banen) for at råde bod på udfordring-

en.  Bl.a. afholder vi i næste uge, sammen med DGA, 

et møde med kommunen for endnu engang at drøfte 

fritagelse for grundskyld. Vi planlægger et snarligt 

møde med DGU for at få ny inspiration til såvel 

rekruttering af nye medlemmer som arbejdet med 

begyndere.  
3. Bestyrelse/generalforsamling: Nytårstræf afholdes 

søndag d. 12. januar 2020 kl. 10 i klubhuset. Den 

ordinære generalforsamling afholdes søndag d. 29. 

marts 2020 kl. 10 i klubhuset. På valg er følgende 

bestyrelsesmedlemmer: Leo Cordua, Britt Kjær-

Jørgensen, Carl Peter Mulvad Jensen og Flemming 

Nielsen. 

4. Erling orienterede kort om en fælles ”service” 

workshop afholdt i samarbejde med og hos Holbæk 

Golfklub. Materialet fra samme distribueres til alle så 

snart vi modtager det. 

 

  

D. Meddelelser fra øvrige besty-

relsesmedlemmer og udvalg: 

Baneudvalg  

                                                     

 

 

 

Sæsonen går på hæld, men så vidt muligt vil banen blive 

holdt åben. 

 

Sponsorudvalg Udvalget er klar til at starte dialogen med baneguide 

sponsorerne. 

I lyset af restaurant situationen forventes de kommende 

møder (november og januar) i Erhvervsnetværket at blive 

afholdt hos Superbrugsen i Asnæs.                                                   
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Dagsorden:  

Juniorudvalg Udvalget forventer at afholde møde inden jul. 

 

Sportsudvalg   Vedr. Regionsgolf er der udsendt nyhedsbrev og tilmel-

ding er åben i Golfbox. Derefter afholdes planlægnings-

møde. 

Danmarksturneringen: der er tilmeldt to herre- og et 

senior mix hold for sæson 2020. Spilledatoer er fastlagt. 

 

Begynderudvalg   Der arbejdes med at evt. flytte fokus fra ”hvad skal det 

koste” til det sociale samvær og hvad den enkelte 

begynder egentlig ønsker at få ud af at være golfspiller.  

 

Restaurantudvalg 

  

DGA og DGC arbejder på en løsningsmodel. 

 

Hjemmeside 

  

IAB. 

 

Turneringsudvalg 

  

Ny turneringskalender er udsendt. Steve så gerne at 

Sommerfesten og Pro’ens Open skifter plads i kalenderen 

– dog sådan at sommerfesten stadig afholdes på en 

lørdag (01/08-2020). Dette imødekommes. 

Kalenderen sendes til klubber i klubben. 

    

Event udvalg 

  

Bestyrelsesseminaret d. 11/10 var meget vellykket. 

Sommerfesten afholdes lørdag d. 01/08.  

 

 

E. Meddelelser                                                         
  

Iab.  

F. Økonomi og regnskab  Leo gennemgik det fremsendte materiale, herunder 

regnskabet, der udviser et overskud på kr. 51.000, og 

budgettet for 2020 med et forventet overskud på kr. 

18.000. 

  

Evt. 

 

 

 

IAB. 

 

Næste møde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roskilde 08-11-2019 

Ref. RJ 

Fredag d. 15/11-2019 kl 18:00 hos formanden   

 

Tirsdag d. 10/12-2019 kl. 18:30 i Asnæs Centret 

 

Søndag d.12/01-2020 kl. 10:00 i klubhuset - Nytårstræf 
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Oversigt over aktiviteter aftalt i bestyrelsen 

Nr. Aktion Ansvarlig Deadline Status 

1 Aftale møde med DGU vedr. rekruttering Steve   

2     

3     

     

     

 


