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Referat af bestyrelsesmøde den 18-04-2018 
 

Dagsorden:  

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

(for DGA) og Regnar.  

Afbud:  

Ikke mødt:  

 

B. Gennemgang og underskrift af 

referater fra tidligere møde 

 

Referater fra mødet 06/03-2018 og 25/03 blev under-

skrevet.  

Referat fra generalforsamlingen samt nye vedtægter blev 

ligeledes underskrevet. 

Bemærkning til regnskab 2017 registreret. 

Forretningsorden godkendt og underskrevet. 

 

C. Orientering/meddelelser fra 

formanden  

1. Leo orienterede om kontingent afregning med DGA 

2017, samt opgørelsesmetode 2018. Ved gennem-

gang af mellemregnskab er der uheldigvis fundet fejl 

vedr. 2017 efter vi har opgjort 2018. Udligning af fejl 

vil, efter aftale med DGA, blive overført til 2018. 

Fremover opgøres antallet af medlemmer hver 

måned/kvartal og afregnes på baggrund af dette, 

hvormed det sikres at DGC får godskrevet det aktuelle 

beløb hver den første.  

2. Medlemssituationen: seneste opgørelse viser et med-

lemstal på 682 pr 31/03. Faldet i medlemstal skyldes 

hovedsageligt sammensætning af medlemsskaren 

med ganske mange ældre medlemmer. Dette under-

streger behovet for at igangsætte diverse rekrutte-

ringsaktiviteter – aktuelt uddeler alle brochurer, der 

hvor de nu kan. Pt mangler der flere deltagere til op-

startsdage, ligesom gode idéer til juniorrekruttering 

efterlyses. 

3. Golfens dag: Leo og Erling er tovholdere og program 

for dagen er som bekendt på plads. 

4. Tordenskure (shelters): Leo har en ansøgning på bed-

ding til en lokal fond. Samtidig arbejdes der videre 

med at finde sponsorer til projektet. 

5. Det oversvømmede vandhul ved hul 20/21: Naboen er 

nu desværre tvangslukket af SKAT, hvormed udsigten 

til at få løst problemet er lig nul. 

6. Persondataforordningen: Steve og Regnar har delta-

get i DGUs kursus. I nærmeste fremtid skal vi have 

afholdt et møde vedr. de nødvendige initiativer vi skal 

have iværksat. Et forslag ville samtidig være at inve-

stere i et af DGU anbefalet program til styring af 

ovennævnte initiativer. 

7. Klubhuset/højtalere: muligheden for at etablere for-

stærkning og højtalere i klubhuset til brug ved diverse 

arrangementer/turneringer mv. undersøges. 

Seniorklubben yder gerne et bidrag. 
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Dagsorden:  

D. Meddelelser fra øvrige besty-

relsesmedlemmer og udvalg: 

Baneudvalg  

                                                     

 

 

 

Der planlægges et møde i maj måned, hvortil repræsen-

tanter for klubber i klubben og interesserede fra GIC 

tilbagemeldinger inviteres. Leo finder en dato. 

 

Sponsorudvalg Vi har desværre mistet en sponsor.  

Sponsordag afholdes i år efter et nyt koncept. Steve og 

Erling har udarbejdet et udkast, og arbejder videre med 

dette.  

Henvendelse fra elitespillerne vedr. muligheden for at 

prøve at arrangere en ”company day”, hvor de tilbyder et 

antal ”kunder” at købe dette inkl. undervisning, spil 

(ProAM) med elite. Tanken er at skaffe midler til indkøb af 

elitens beklædning. Bestyrelsen finder det er en god idé, 

og overlader det til Sportsudvalget at arbejde videre 

med.                                                    

 

Juniorudvalg Hyggedag flyttes grundet Distrikts juniorturneringen d. 

22/04.  

Apropos Shortgame dag foreslås det at vi kigger på dette 

for juniorerne i år. Eventudvalget kan arbejde videre at 

finde en måde at udbrede det til resten af klubben fra og 

med næste år. 

 

Sports (Elite) udvalg   Har afholdt et første møde, hvor man har talt om hvad 

man vil med dette udvalg. Der arbejdes videre med at få 

lagt nogle rammer og nedfælde en målsætning.  

Det blev bemærket at udvalget bør huske, at sikre koor-

dinering med Cafe Bothwell omkring spilledagene i DGC 

og tilmelding til spisning o.l. 

 

Begynderudvalg   DGU kursus afholdt m 10 deltagere.  

Mentorer og strategi er på plads.  

Desværre er der pt ikke så mange deltagere. 

 

Restaurantudvalg 

  

Drikkeautomaten i stuen vil blive aktiveret nu.  

 

Fremadrettet er det aftalt at spisning ifm. turnering 

prissættes til kr. 120 inkl. en flaske øl/vand, og betaling 

skal foretages om morgenen til en repræsentant for 

Bothwell. Spisetidspunkt fastsættes for turneringen og 

fastholdes, hvilket meddeles spillerne ved morgenbrie-

fingen. 

 

Hjemmeside 

  

IAB 

 

Turneringsudvalg 

  

Stor tilfredshed med sæsonens åbningsturnering DGC 

Superbrugsen Asnæs 2018, der samlede 97 deltagere. 

Det store antal spisende (72) gav desværre en del logi-

stiske udfordringer omkring spisningen. Dette arbejder 

såvel Restaurantudvalg som Turneringsudvalg videre med 

at finde en løsning på. 
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Dagsorden:  

Event udvalg 

  

Udvalget arbejder pt. videre med såvel sommerfest som 

Hole-in-one event med grill.  

Ifm. sommerfesten tager udvalget kontakt til Jørgen Lund 

angående diverse sponsorpræmier.  

 

E. Meddelelser                                                         
  

Af og til stilles der nogle for bestyrelsen relevante spørgs-

mål på Facebook - DGC Spillerforum. For at kunne sikre 

os at der svares på sådanne evt. spørgsmål/opslag hvor 

det er nødvendig, vil Britt kontakte administratoren af 

ovennævnte FB gruppe om vi kan finde en måde at sikre 

dette på.  

 

Der er aftalt annoncering i Golfbladet tre gange. 

Pt er der allerede aftaler på plads med klubber i klubben 

der kommer på besøg.   

 

Andre idéer til markedsføringstiltag er velkomne. 

  

F. Økonomi og regnskab  Steve har udarbejdet en første udgave af årsregnskab 

2017, der vil blive udsendt til bestyrelsen. 

  

Evt. 

 

 

 

Opfordring til at få tydeliggjort dropzonen på hul 21 på 9 

Huls banen.  

Forslag om at der ved næste generalforsamling foreslås 

indvalgt et 7. medlem til bestyrelsen, der skulle have fo-

kus på at løfte diverse kommunikationsopgaver 

(Facebook, nyhedsbreve, hjemmeside input o.l.). 

 

Næste møde(r) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roskilde 29-04-2018 

Ref. RJ 

15-05-2018 kl. 18:30 i klubhuset 

13-06-2018 kl. 18:30 i klubhuset 

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 Salg af lodsedler til Børnehjælpsdagen Leo/Erling  I gang 

2 Tordenskure - opfølgning Leo  I gang 

3 Fastsætte dato for ”stort” baneudvalgsmøde Leo 01-05  

4 Kontakt til FB administrator for DGC Spillerforum Britt  I gang 
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