
 

Dragsholm Golf Club  Side 1 

Referat af bestyrelsesmøde den 12-06-2018 
 

Dagsorden:  

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

Afbud: Flemming og Carl 

Ikke mødt:  

 

B. Gennemgang og underskrift af 

referater fra tidligere møde 

 

Referat fra mødet 15/05-2018 blev underskrevet.  

 

C. Orientering/meddelelser fra 

formanden  

1. Rekruttering/Åbent hus dag: vi afholder åbent hus på 

lørdag 29/7 (promoveres af DGU). For fremtidig re-

kruttering vil vi nedsætte en strategigruppe hvor det 

foreslås at Leo, Steve, Flemming og Carl indgår. Vi vil 

ligeledes igangsætte markedsføring overfor medlem-

mer af andre klubber med et godt tilbud (vi vil bl.a. 

slå på tre baner, god plads, god restaurant, mv.).  

Vi deltager i sportsdag i Asnæs Centeret første lørdag 

i september og deler stand med svømmeklubben. Vi 

skal have fundet nogle der kan varetage det praktiske 

omkring arrangementet. 

2. Tordenskure (shelters): Endnu intet svar fra 

Sjællandske Mediers fond. Flemming Hvid tilknyttes 

opgaven og vi arbejder videre med dette. 

3. Persondataforordningen: Mail er klar til udsendelse 

ligesom klubbens Persondatapolitik er klar til upload 

på hjemmesiden. Regnar sender input til Steve. 

4. MobilePay ifm. klubturneringer: Vi planlægger at kun-

ne tilbyde medlemmerne at (forud-) betale turne-

ringsfee via MobilePay (My Shop). Steve har igangsat 

oprettelse af en særskilt konto til dette formål. Det 

kræver indsamling af diverse ID-dokumentation fra 

bestyrelsesmedlemmerne.  

 

  

D. Meddelelser fra øvrige besty-

relsesmedlemmer og udvalg: 

Baneudvalg  

                                                     

 

 

 

Der afholdtes møde i udvalget d. 25. maj. Kun to deltage-

re fra klubber i klubben, men et godt møde. Der blev bl.a. 

drøftet bunkers, der efterfølgende er bearbejdet af et 

arbejdshold med fint resultat.  

 

Sponsorudvalg Der er tegnet et nyt sponsorat med Intersport.  

25/5 afholdtes årets Sponsormatch efter det nye koncept. 

Der var 21 deltagere og man havde en rigtig god dag m. 

golfspil, Trackman introduktion, frokost og middag.  

Alle kontrakter er i færd med at blive gennemgået.  

OK aktivitet i Asnæs Centeret d. 28.06. 

Erhvervsnetværksmøde i morgen. Overskuddet fra sam-

me netværk er nu investeret i højtaleranlæg i klubhuset. 

 

Juniorudvalg Møde m. svømmeklubben o. samarbejde med fællesar-

rangementer og fastholdelse af juniormedlemmer.  
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Dagsorden:  

Afklaring/præcisering af det økonomiske setup omkring 

juniorerne er nødvendig, og skal formidles til deltagerne.  

 

Sports (Elite) udvalg   Vore tre hold skal i aktion i den kommende weekend hvor 

2. runde af Danmarksturneringen spilles. 

 

Begynderudvalg   Desværre har vi ikke et stort antal begyndere i år. Ind til 

videre er der startet tre hold, hvoraf første hold er færdig 

med forløbet. Desværre er der en del par, der vælger at 

gå for sig selv i stedet for at deltage i fællesarrangemen-

terne. Det må tilstræbes at alle så vidt muligt deltager i 

det sociale liv omkring golfen. 

  

Restaurantudvalg 

  

Spindelvæv og fluer på terrassen: der er indkøbt 

elektroniske fluefangere. Behov for fokus på diverse 

rengøringsopgaver. Tages på det kommende møde. 

 

Husudvalg 

  

Vi har problemer med at skaffe tilstrækkeligt med frivil-

lige til at servicere området o. klubhuset. Det må vi 

arbejde videre med at finde en løsning på. 

 

Hjemmeside 

  

IAB 

 

Turneringsudvalg 

  

Tilfredshed med Carlsberg Open, der samlede 67 deltage-

re. 

Fastholdelse af at spisningen uanset hvad begyndte kl. 

14:15 fungerede igen ganske udmærket.  

 

Næste turnering er DGC Steves Academy Open der 

afholdes d. 24. juni.  

 

Udvalgets ønske om at få en ny harddisk til husets 

bærbare pc er imødekommet og harddisken er installeret 

med stor succes – tak til Carl. 

 

Event udvalg 

  

Aftale med restauranten indeholder 3 retter mad inkl. 

kaffe for 200 kr. Jørgen Lund indsamler præmier fra uge 

27. Vi satser som tidligere på en social turnering for alle 

med gunstart kl. 9:30. 

Vi skal have udarbejdet en plakat med dagens program, 

priser mv. til opslag i klubhus, Facebook mv. 

 

E. Meddelelser                                                         
  

IAB 

F. Økonomi og regnskab  Næste kvartalsregnskab kommer til juli. Det er aftalt med 

DGA at bl.a. gammel gæld ifm. bagskabe fjernes og de 

manglende kr. 23.000 i medlemskontingent sættes ind på 

rette post. 

 

Evt. 

 

 

 

Britt fremsatte en forespørgsel om muligheden for at få 

en lokalregel på Hul 2, der tillader provisorisk bold 

selvom bolden kunne være i vand hazard. 
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Dagsorden:  

Steve nævnte at årets første GIC resultater er kommet, 

og han ser diverse kommentarer igennem for evt. 

aktionspunkter. 

  

Næste møde(r) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roskilde 14-06-2018 

Ref. RJ 

25-07-2018 kl. 18:30 i klubhuset 

04-09-2018 kl. 18:30 i klubhuset 

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

23-11-2018  

 

 

  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Oversigt over aktiviteter aftalt i bestyrelsen 

Nr. Aktion Ansvarlig Deadline Status 

1 Kontakt til FB administrator for DGC Spillerforum Britt  I gang 

2 Persondataforordning: udsendelse af mail og 

persondatapolitik på hjemmesiden 

Regnar/Steve  I gang 

3 Sportsdag i Asnæs Centeret – finde frivillige Leo/Erling  I gang 

 


