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Referat af bestyrelsesmøde den 10-07-2019 
 

Dagsorden:  

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

Afbud: Mogens, Carl 

Ikke mødt:  

 

B. Gennemgang og underskrift af 

referater fra tidligere møde 

 

Referat fra mødet 15/05 underskrives på næste møde. 

 

C. Orientering/meddelelser fra 

formanden 
 

1. Forretningsudvalg/møder m. DGA: Det er aftalt 

med DGC (Curt) at samtidig med fornyelse af bru-

gerkontrakten skal vi sikre at den forenkles. Vi 

kommer med et udkast til september. 

2. Leo skriver et takkebrev til Gudbjørg og Ejnars 

Fond for den tidligere nævnte smukke donation. 

3. Spil med dag 18. august. Steve foreslår at vi frem-

over overvejer at holde denne type arrangementer 

over to dage for at ”sikre” os mod dårligt vejr. 

  

D. Meddelelser fra øvrige besty-

relsesmedlemmer og udvalg: 

Baneudvalg  

                                                     

 

 

 

Baneudvalget: Det er planen at de nuværende måtter på 

drivingrange forsynes med huller til placering af gummi 

tees.  

 

Sponsorudvalg Erling kunne meddele at budgettet holder. 

Vi har modtaget afregning fra OK på kr. 8.000.  Der er 

planlagt en aktivitet sammen med OK på fredag i 

Asnæscenteret. 

Erhvervsnetværk holder pt. ferie, og starter igen medio 

august. 

 

Juniorudvalg Der er aftalt at søndag i uge 35 eller 36 inviteres svøm-

meklubben herud til et golfarrangement.  

Fortsat 2 – 7 juniorer der deltager om søndagen, men vi 

mangler nye juniorer og initiativer til at få rekruttering i 

gang.  

Vi er tilmeldt DGUs Sommergolf, der afholdes over fire 

onsdage i ugerne 29, 30, 31 og 32. Der skal dog bruges 

tre hjælpere pr. arrangement. Derudover søger vi yder-

ligere medlemmer til udvalget, især med fokus på rekrut-

tering.           

 

Sports (Elite) udvalg   Der indkaldes i nærmeste fremtid til et møde vedr. delta-

gelsen i Danmarksturneringen. 

Regionsgolf: her holdes ligeledes snarligt et møde med 

holdkaptajnerne, hvor bl.a. fremtidig deltagelse drøftes. 

 

Begynderudvalg   Næste opstart er i august.  

Bestyrelsen skal have set på hvordan vi fremadrettet 

skaffer nye medlemmer, ligesom vi skal have gentænkt 

hvordan begynderforløbet skal skrues sammen, herunder 
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Dagsorden:  

hvor fleksibelt et evt. prøvemedlemskab skal kunne 

forløbe.  

Desværre er der endnu ingen begyndere med i Tirsdags-

klubben, men alligevel en 10 – 12 deltagere hver gang. 

 

 

Markedsføring/medlemsrekrut-

tering 

  

IAB. 

 

Restaurantudvalg 

  

IAB.  

 

Husudvalg 

  

IAB 

Hjemmeside 

  

IAB 

 

Turneringsudvalg 

  

Seneste turnering var Proens Open 30/06 med 80 delta-

gere.  

Næste klubturnering er HF Forsikring d. 11/08. 

Hertil kommer GBB d. 25/07, hvor der foreløbig er 62 tilmeldinger. 

 

Event udvalg 

  

Sommerfesten afholdes d. 20/07.  

Carlsberg er hovedsponsor. Lige nu er der 30 tilmeldte til 

golf.  

I lighed med tidligere uddeles Årets Golfer ifm. aftenar-

rangementet. 

 

E. Meddelelser                                                         
  

IAB 

F. Økonomi og regnskab  Halvårsregnskabet er modtaget og ser alt i alt ganske 

fornuftigt ud.   

 

Evt. 

 

 

Apropos Spil med dag, taler Steve med Curt om vi kan 

tilbyde Spil inkl. buffet på dagen.  

Næste møde(r) 

 

 

 

 

 

Roskilde 17-07-2019 

Ref. RJ 

Onsdag d. 21-08-2019 kl. 18:30 i klubhuset 
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Oversigt over aktiviteter aftalt i bestyrelsen 

Nr. Aktion Ansvarlig Deadline Status 

1 Sommerfesten Britt/Leo 20-07 Igang 

2 Spil med dag inkl. buffet? Steve taler med Curt Steve 11-08  

3     

     

 


