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Referat af bestyrelsesmøde den 21-08-2019 
 

Dagsorden:  

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

Steve og Regnar  

Afbud:  

Ikke mødt:  

 

B. Gennemgang og underskrift af 

referater fra tidligere møde 

 

Referat fra mødet 15/05 og 10/07 blev underskrevet. 

 

C. Orientering/meddelelser fra 

formanden 
 

1. Forretningsudvalg/møder m. DGA: Udarbejdelse 

og indgåelse af ny brugerkontrakt med DGA 

forventes i løbet af september. 

2. Donationen fra Gudbjørg og Ejnars Fond er på vej. 

3. Henvendelse om Pro´s deltagelse i klubmesterska-

ber: Formanden orienterede om et møde m. dele 

af Sportsudvalget/Elite og opfølgning på samme. 
4. Vig festival: Oprydningsopgaven blev løst og nu afventes 

opgørelse og afregning fra festivalen. 

5. Opfølgning på nye medlemmer og udmeldte: Ca. 25 ud-

meldte fra januar 2020 og ca. 40 nye medlemmer med en 
forventet indtægt på kr. 50.000 – 70.000 i 2019 og ca. kr. 

162.000 i 2020. 

  

D. Meddelelser fra øvrige besty-

relsesmedlemmer og udvalg: 

Baneudvalg  

                                                     

 

 

 

Baneudvalget ligger pt. stille – banen er i ok stand.   

Forslag om blå pæle på ”mellemstykket” på hul 15 

overvejes.  

 

Sponsorudvalg Comwell Roskilde har opsagt sponsorat. Loop i Asnæs vil 

gerne tilbyde et fordelagtigt tilbud til vores medlemmer. 

Erhvervsnetværk afholdt møde dd. med et godt indlæg 

om ”ledelse”. Der er 44 medlemmer i netværket.  

Vi deltager i foreningsdagen i Asnæs på lørdag d. 24/08. 

 

Juniorudvalg Der er udsendt flyers til svømmeklubbens medlemmer om 

en golfdag. Vi afventer spændt tilbagemeldingen.  

Sjov sommergolf har været en god oplevelse med nogle 

rigtig positive dage.           

 

Sports (Elite) udvalg   Der er indkaldt til møde 8/9 med evaluering og planlæg-

ning på dagsordenen.  

Regionsgolfmøde afholdes d. 29/9 og sæsonens holdkap-

tajner kontakter ”deres” spillere med henblik på deltagel-

se næste sæson. 

 

Begynderudvalg   Forslag om at hæve prisen for prøvemedlemskab blev 

drøftet.  

Der blev drøftet forskellige forslag til rekruttering af nye 

medlemmer, som vi kan sætte i værk fremadrettet.  

God spil med dag, men har dog endnu ikke kastet noget 

konkret af sig udover 3 nye medlemmer. 
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Dagsorden:  

 

Markedsføring/medlemsrekrut-

tering 

  

IAB. Se også under Begynderudvalg. 

 

Restaurantudvalg 

  

IAB. Diverse opfølgninger drøftes med Curt Andersen. 

 

Husudvalg 

  

IAB 

Hjemmeside 

  

IAB 

 

Turneringsudvalg 

  

GBB turneringen d. 25/07 havde 97 deltagere og forløb rigtig fint. 

11/08 afvikledes HF Forsikring Open med 67 tilmeldte.  
 

31/08 og 01/09 afholder vi klubmesterskaber i slagspil. Det kniber 
som vanligt med tilmeldinger – reminder udsendes snarest. 

 

Event udvalg 

  

Sommerfesten d. 20/07 forløb tilfredsstillende.  

Bestyrelsesseminar afholdes d. 11/10. 

 

E. Meddelelser                                                         
  

IAB 

F. Økonomi og regnskab  Som nævnt på sidste møde er halvårsregnskabet modta-

get og ser alt i alt ganske fornuftigt ud.   

 

Evt. 

 

 

  

Næste møde(r) 

 

 

 

 

 

Roskilde 31-08-2019 

Ref. RJ 

Onsdag d. 25-09-2019 kl. 18:30 i klubhuset 

Fredag d. 11-10-2019 kl. i Klampenborg (bestyrelsesse-

minar)  
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Oversigt over aktiviteter aftalt i bestyrelsen 

Nr. Aktion Ansvarlig Deadline Status 

1 Ny brugerkontrakt Leo   

2     

3     

     

 


