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Referat af bestyrelsesmøde den 22-02-2019 
 

Dagsorden:  

A. Konstatering af fremmødte Til stede: Leo, Erling, Britt, Flemming, Steve og Regnar  

Afbud: Carl 

Ikke mødt:  

 

B. Gennemgang og underskrift af 

referater fra tidligere møde 

 

Referat fra møderne 28/11 og 08/01 underskrives på 

næste møde.  

 

C. Orientering/meddelelser fra 

formanden 
 

1. Forretningsudvalg/møder m. DGA: Leo orienterede 

om seneste møde mellem forretningsudvalget (Leo) 

og DGA (Curt). På mødet drøftedes igen det fremti-

dige virke og samarbejde mellem DGC og DGA, lige-

som DGCs budgetforslag for 2019 fremlagdes.  

2. Budget 2019/foreløbigt regnskab 2018: Som Leo 

præsenterede på sidste møde budgetterer vi med ca. 

kr. 55.000 i overskud for 2019. Kommer vi ud med 

et bedre resultat har vi alt andet lige mulighed for at 

øge tilskuddet til DGA. Regnskabet er modtaget og 

afventer underskrift af revisor. 2018 viser et over-

skud på kr. 50.000 efter tilskud på kr. 75.000 til 

DGA.  

3. Generalforsamling afholdes d. 24/03-2019 i klubhu-

set. På valg er Erling og Regnar. Dirigent er fundet 

(Preben S.). En evt. udvidelse af bestyrelsen med 

endnu et medlem droppes denne gang. I stedet for-

søger vi med en anden løsning på regnskabs-/kasse-

rerassistance til klubben. Der arbejdes videre (Erling) 

med at finde forslag til ny suppleant. Indkaldelsen til 

generalforsamlingen er i proces. 

4. Nye medlemmer: Vi fastholder kampagnen med ek-

stra rabat til nye fuldtidsmedlemmer frem til udgang-

en af marts måned. Samtidig lanceres en ekstraordi-

nær rabat til eksisterende fuldtidsmedlemmer, der 

skaffer et nyt fuldtidsmedlem, på kr. 1.600 på det 

efterfølgende års kontingent. 

  

D. Meddelelser fra øvrige besty-

relsesmedlemmer og udvalg: 

Baneudvalg  

                                                     

 

 

 

Baneudvalget: I lyset af det forbavsende milde vintervejr 

prøver vi at holde banen ”sommeråben” så meget som 

muligt, men vi er som altid også meget styret af de for-

håndenværende ressourcer. Fra mandag er chefgreen-

keeperen tilbage fra ferie, hvorfor vi vil kunne få et bedre 

overblik over mulighederne.  

 

Sponsorudvalg Budgettet ser ud til at holde. Der er indgået tre nye spon-

soraftaler i februar. Baneguide drøftes mandag. Erhvervs-

netværk har haft endnu et godt arrangement og bevæger 

sig mod 50 medlemmer – der afholdes møder igen i 

marts og april. 
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Dagsorden:  

Juniorudvalg Pt. 19 juniorer i klubben. Ca. halvdelen er aktive og me-

get unge (ældste aktive er 13). Udfordringen er især 

hvordan vi skaffer nye juniorer.           

 

Sports (Elite) udvalg   Holdkaptajner til Regionsgolf er ved at være på plads. 

Flemming og Aage arbejder videre med dette. Møde m. 

eliten forventes indkaldt i marts.  

 

Begynderudvalg   Erling har taget fat i ansvarsfordelingen for området i 

2019 og har indkaldt til møde d. 03/03. Pt. mangler der 

en tovholder. Det kommende møde skulle gerne udmønte 

sig i konkrete planer for sæsonen.  

 

Markedsføring/medlemsrekrut-

tering 

  

Hvervetilbud er som tidligere omtalt igangsat. Sommertil-

budsannonce er klar til Golfavisen i juli måned. Facebook 

er i gang og der vil komme yderligere annoncer med for-

skellige temaer. 

 

Restaurantudvalg 

  

Der er ansat en ny kok til sæsonstart.  

 

Husudvalg 

  

IAB 

Hjemmeside 

  

IAB 

 

Turneringsudvalg 

  

Turneringer og datoer er lagt i Golfbox. DGC HF 

Forsikring Open flyttes sandsynligvis til d. 11/08.  

 

Event udvalg 

  

Sommerfesten afholdes d. 20/07. Steve og Regnar har 

afholdt møde med GBB vedr. en åben turnering. Der er 

pt. en udfordring med at finde en dato, men vi arbejder 

videre med dette. 

 

E. Meddelelser                                                         
  

IAB 

F. Økonomi og regnskab  Se pkt. C.   

 

Evt. 

 

 

 

DGUs repræsentantskabsmøde afholdes d. 22. og 23. 

marts i Kolding. Leo og Regnar tjekker om de evt. har 

mulighed for at deltage.    

 

 

Næste møde(r) 

 

 

 

 

 

Roskilde 24-02-2019 

Ref. RJ 

24-03-2019 kl. 10:00 generalforsamling i klubhuset 

24-03-2019 kl. ca. 13:00 konstitueringsmøde 

24-04-2019 kl. 18:30 bestyrelsesmøde i klubhuset 

15-05-2019 kl. 18:30 bestyrelsesmøde i klubhuset 
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Oversigt over aktiviteter aftalt i bestyrelsen 

Nr. Aktion Ansvarlig Deadline Status 

1 Forslag til ny suppleant  Erling 05-03 Igang 

2 Indkaldelse til generalforsamling 2019 Leo/Regnar 06-03 Igang 

3 GBB turnering - dato og aftale Steve/Regnar 09-03  

     

 


