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Referat af bestyrelsesmøde den 15-05-2019 
 

Dagsorden:  

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

Steve og Regnar  

Afbud:  

Ikke mødt:  

 

B. Gennemgang og underskrift af 

referater fra tidligere møde 

 

Referat fra mødet 24/04 blev underskrevet. Regnskabet 

2018 mangler en enkelt underskrift. 

 

C. Orientering/meddelelser fra 

formanden 
 

1. Forretningsudvalg/møder m. DGA: Møde afholdt hvor 

vi fik lejlighed til at fremlægge vore synspunkter. Vi 

afventer at høre nærmere efter DGAs generalforsam-

ling d. 20/5. 

2. Nye medlemmer: Der lægges op til nyt åbent hus – 

Mogens/Jørn Henrik afholder snarest møde m. Steve 

desangående.   

  

D. Meddelelser fra øvrige besty-

relsesmedlemmer og udvalg: 

Baneudvalg  

                                                     

 

 

 

Baneudvalget: Indkalder til møde hvor klubber i klubben 

inviteres for at se om interessen stadig er der? Vi vil via 

nyhedsbreve opfordre medlemmerne til at give feedback 

ift. banen mv. Dameklubben forespørger om det ville 

være muligt at holde drivingrange åben mandage ind til 

kl. 15:30 – Steve aftaler nærmere med boldopsamlerne.  

 

Sponsorudvalg Aktivitet i Brugsen Vig lyng afholdes senere.  

Der er nu udpeget en kontaktperson hos OK.  

29/05 afholdes årets sponsormatch – her skulle vi gerne 

have flere hold tilmeldt. 

 

Juniorudvalg Udvalget er kommet i gang og Steve har lavet nyt oplæg 

til træningen, der skal afprøves. Vi mangler desværre nye 

juniorer.  

Svømmeklubben efterlyser input fra DGC vedr. et evt. 

samarbejde – Carl følger op. 

Der planlægges besøg af skoleklasse d. 24/05.           

 

Sports (Elite) udvalg   Danmarksturneringen er startet og de to første runder er 

afviklet. Regionsgolf er ligeledes skudt i gang og vore 

hold har alle været i ilden.  

 

Begynderudvalg   Foreløbig er der startet 11 begyndere. Tilmelding til 

lørdage via Golfbox er sat i søen. På sigt inviteres 

begynderne også til at deltage om tirsdagen 

(Tirsdagsklubben). 

 

Markedsføring/medlemsrekrut-

tering 

  

IAB. 

 

Restaurantudvalg 

  

Leo har afholdt møde m. Curt og Henrik. Der arbejdes på 

at få en automat med betalingskort i stuen. Vi skal sikre 
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Dagsorden:  

at der ifm. større selskaber i restauranten kan serveres 

mad til medlemmerne i stuen.  

 

Husudvalg 

  

IAB 

Hjemmeside 

  

IAB 

 

Turneringsudvalg 

  

Næste turnering er Bechs Herremagasin – dd. er der 43 

tilmeldte. Forhåbentlig kommer der flere inden fredag kl. 

12:00. 

Næste turnering er Pro’ens Open d. 30/06. 

 

Event udvalg 

  

Sommerfesten afholdes d. 20/07. Nordic Golfers har 

trukket sig som sponsor. Carlsberg er nu hovedsponsor. 

Vi vil udsende en mail til medlemmer med en opfordring 

til at donere præmier. Britt og Leo er tovholdere.   

 

Tilmelding til GBB er åben i Golfbox – foreløbig meget få 

tilmeldinger.  

 

E. Meddelelser                                                         
  

IAB 

F. Økonomi og regnskab  Bogføring er i gang – vi afventer snarligt et regnskab.   

 

Evt. 

 

 

Klubben har (igen) modtaget en smuk donation fra 

Gudbjørg og Ejnars Fond. Vi siger mange tak. 

Næste møde(r) 

 

 

 

 

 

Roskilde 19-05-2019 

Ref. RJ 

Onsdag d. 10-07-2019 kl. 18:30 i klubhuset 

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 Feedback til svømmeklubben vedr. juniorsamarbejde  Carl 29-05  

2 Opfølgning på besøg af skoleklasse   Carl 20-05  

3 Sommerfesten Britt/Leo 20-07  

     

 


