
 

Dragsholm Golf Club  Side 1 

Referat af bestyrelsesmøde den 15-05-2018 
 

Dagsorden:  

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

Afbud: Britt, Steve 

Ikke mødt:  

 

B. Gennemgang og underskrift af 

referater fra tidligere møde 

 

Referat fra mødet 18/04-2018 blev underskrevet.  

 

C. Orientering/meddelelser fra 

formanden  

1. Golfens dag/opsamling: 12 -13 gæster gav 7 – 8 

prøvemedlemmer. Desværre var sammenblanding på 

dagen med en større Juniorturnering uheldig. Dette 

sammenholdt med diverse koordinerende kiks betød, 

at dagen ikke forløb helt efter planen. Vi må sikre os 

ved fremtidige arrangementer at forberedelser, plan-

lægning og aftaler er på plads.   

2. Medlemssituationen: Apropos rekrutteringsaktiviteter 

vil Leo og Erling okkupere et bord til brochurer i 

Asnæs Centeret. 

3. Tordenskure (shelters): Leos ansøgning til Asnæs 

Sparekasses Fond har kastet et tilskud af sig. DGA og 

vi anbefaler at første skur placeres i området ved 

teested hul 4 og teested hul 26. Vi vil fortsat prøve at 

søge andre fonde såsom Sjællandske Medier 

(indsendes i morgen), SEAS-NVE, DIF o.l. 

4. Det oversvømmede vandhul ved hul 20/21: Det 

glædelige er at vandstanden aktuelt er faldende. 

Ligeledes har kommunen nu overtaget ansvaret for at 

genetablere området. En aktuel tidshorisont kendes 

dog ikke pt. 

5. Persondataforordningen: Leo indkalder til et internt 

opfølgende møde, hvor vi får drøftet de kommende 

tiltag og igangsat processen. 

6. Klubhuset/højtalere: Et budget for etablering af dette 

ligger i omegnen af DKK 12 – 13.000 kr. Vi forventer 

at kunne finansiere dette via det forventede overskud 

fra Erhvervsnetværk. Under forudsætning af dette, 

samt tilskud fra Seniorklubben, vil vi etablere et 

sådant anlæg. 

 

  

D. Meddelelser fra øvrige besty-

relsesmedlemmer og udvalg: 

Baneudvalg  

                                                     

 

 

 

Der afholdes møde i udvalget d. 25. maj, hvor repræsen-

tanter for klubber i klubben og interesserede fra GIC er 

inviteret.  

 

Sponsorudvalg Årets sponsormatch afholdes 30/05. Erling tjekker 

maillisten og sikrer at invitationen genudsendes. 

Ældresagen sælger lodder ifm. Diabetesforeningens 

lotteri, hvilket vil kunne indbringe et beløb til klubben. 

Udvalget planlægger at kontakte alle sponsorer og få 

gennemgået aftalerne. 
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Dagsorden:  

 

Juniorudvalg Bowling med spisning arrangementet søndag d. 13/05 

havde 12 deltagere og var en fin succes. Vi afholder 

Junioruge i august, hvor DGU støtter op om arrangemen-

tet. Diverse aktiviteter for juniorer i hele ugen.  

Vi skal huske fortsat at sælge juniorsupportmærker, og 

gerne i sammenhæng med klubbens turneringsaktiviteter. 

 

Sports (Elite) udvalg   Udvalget har afholdt møde og taget fat på at lave en 

forretningsorden. Denne indeholder målsætning mv.  

Der arbejdes ligeledes med at få omtalen af seneste 

turneringsweekend udarbejdet og publiceret på 

hjemmesiden og sendt til Nordvestnyt. 

  

Tanken er også at få indarbejdet Regionsgolfen i årshjulet 

og i den nye forretningsorden. Dermed sikres at retnings-

linierne er kendte og at de enkelte holdledere er oriente-

ret om hvad og hvordan regionsgolfen håndteres i 

praksis. 

 

Begynderudvalg   Tirsdagsklubben har behov for at give medlemmerne 

mulighed for at kunne regulere handicap og derfor 

foreslås spil af 9 huller på stor bane, så længe vi har 

udfordringer med diverse greens på 9 Hulsbanen.  

  

Pt. er vi desværre kun nået op på o. 17 begyndere i 

forløbet. 

 

Restaurantudvalg 

  

IAB 

 

Hjemmeside 

  

IAB 

 

Turneringsudvalg 

  

Tilfredshed med sæsonens første åbne turnering DGC 

Bechs Herremagasin Open, der samlede 68 deltagere. 

Fastholdelse af at spisningen uanset hvad begyndte kl. 

14:15 fungerede ganske udmærket.  

 

Næste turnering er DGC Carlsberg Open der afholdes d. 

3. juni.  

 

Udvalget har et stort ønske om at få lov til at indkøbe en 

ny harddisk til husets bærbare pc. Dette kunne 

bestyrelsen bevilge. Carl hjemkøber og installerer en ny 

SSD disk.  

 

 

Event udvalg 

  

Udvalget arbejder pt. videre med såvel sommerfest som 

Hole-in-one event med grill.  

Ifm. sommerfesten har Jørgen Lund igangsat indsamling 

af diverse sponsorpræmier.  

 

E. Meddelelser                                                         
  

IAB 

F. Økonomi og regnskab  Næste kvartalsregnskab kommer til juli.  
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Dagsorden:  

Indtægt fra Krudtsalg ifm. Nytåret blev på DKK 8.000. 

 

Der er aftalt møde m. DGA ultimo maj. 

  

Evt. 

 

 

 

IAB 

Næste møde(r) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roskilde 22-05-2018 

Ref. RJ 

12-06-2018 kl. 18:30 i klubhuset 

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

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

18-10 til 21-10-2018 Bornholmermødet 

23-11-2018  

 

 

  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Oversigt over aktiviteter aftalt i bestyrelsen 

Nr. Aktion Ansvarlig Deadline Status 

1 Salg af lodsedler til Børnehjælpsdagen Leo/Erling  I gang 

2 Kontakt til FB administrator for DGC Spillerforum Britt  I gang 

3 Indkøb og installation af ny SSD disk Carl   

4 Indkaldelse til Persondataforordningsmøde Leo  I gang 

 


