
 

Dragsholm Golf Club  Side 1 

Referat af bestyrelsesmøde den 18. december 2019 
 

Dagsorden:  

A. Konstatering af fremmødte Til stede: Leo, Erling, Carl, Steve (som DGA 

repræsentant) og Regnar 

Afbud: Britt, Flemming og Mogens 

Ikke mødt:  

 

B. Gennemgang og underskrift af 

referater fra tidligere møde 

 

Referat fra 06/11-2019 underskrives på næste møde.  

C. Orientering/meddelelser fra 

formanden  

1. Fritspilaftaler: Såvel Kalundborg som Trelleborg har 

sagt ok for fortsættelse af aftalerne i 2020 

2. Brugerkontrakt med DGA: Udkast til ny aftale er nu 

modtaget og Leo drøfter dette udkast med DGA/Curt 

Andersen. 

3. Medlemsstatus: Vi har nedsat et Rekrutteringsudvalg 

og indgået i et direkte samarbejde med DGU omkring 

medlemsrekruttering. Første møde har været afholdt 

og næste møde er d. 7/1-2020. Mht. for sent udmeld-

te følges de vedtægtsbestemte regler.  
4. Restaurant: Der arbejdes stadig på en løsning. Pt. 

forventes en åbning til 1. april. 

5. Generalforsamling/bestyrelse: Forslag til nye bestyrel-

sesmedlemmer og suppleanter drøftedes. 

6. Kontingent: I lyset af den nuværende medlemssitua-

tion vil bestyrelsen foreslå et øget kontingent for 

fuldtidsmedlemmer på kr. 200/år. 

  

D. Meddelelser fra øvrige besty-

relsesmedlemmer og udvalg: 

Baneudvalg  

                                                     

 

 

 

Greenkeeperne skal holde fri henover jul og nytår, 

hvorfor 18 huls banen vil være ”vinterbane” i perioden. 

Mht. klubhuset prøver vi at finde en ordning så vi via 

frivillige vil kunne holde klubhuset åbent visse dage i 

perioden. 

 

Sponsorudvalg Der mangler tilbagemelding fra to på spørgsmål om spon-

sorater til baneguiden. Forventningen er at budgettet 

holder. 

Erhvervsnetværket afholder næste møde hos 

SuperBrugsen Asnæs. Budgettet forventes at holde  

 

Juniorudvalg IAB 

 

Sportsudvalg   Vedr. Regionsgolf er der nu en del tilmeldte via Golfbox. 

DGU har netop udsendt spilleplanen for Danmarksturne-

ringen. 

 

Begynderudvalg   I forlængelse af det nye rekrutteringssamarbejde med 

DGU afholder Begynderudvalget også møde med DGUs 

repræsentant d. 7/1-2020.  

 

Restaurantudvalg DGA og DGC arbejder på en løsningsmodel. 



 

Dragsholm Golf Club  Side 2 

Dagsorden:  

   

Hjemmeside 

  

IAB. 

 

Turneringsudvalg 

  

IAB. 

    

Event udvalg 

  

IAB.  

 

 

E. Meddelelser                                                         
  

IAB.  

F. Økonomi og regnskab  Pt. afventer vi input vedr. regnskabet fra sekretariatet. 

  

Evt. 

 

 

 

Steve præsenterede input drøftelse af greenfee priser: 

det foreslås at vi dropper deltagelse i golfhæftet. indføre 

differentierede priser med en altid gældende 

minimumspris på kr. 250? Dette arbejder vi videre med. 

 

Næste møde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roskilde 21-12-2019 

Ref. RJ 

Søndag d. 12/01-2020: Nytårstræf kl. 10:00 

Søndag d.12/01-2020 i forlængelse af nytårstræf, ca. kl. 

12:30 i klubhuset. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Oversigt over aktiviteter aftalt i bestyrelsen 

Nr. Aktion Ansvarlig Deadline Status 

1     

2     

3     

     

     

 


