
 

Dragsholm Golf Club  Side 1 

Referat af bestyrelsesmøde den 24-04-2019 
 

Dagsorden:  

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

Afbud: Flemming, Carl 

Ikke mødt:  

 

B. Gennemgang og underskrift af 

referater fra tidligere møde 

 

Referat fra møderne 28/11, 08/01, 22/02 og 23/03 samt 

referat fra generalforsamlingen blev underskrevet.  

 

C. Orientering/meddelelser fra 

formanden 
 

1. Forretningsudvalg/møder m. DGA: IAB – ingen 

møder siden sidst.  

2. Nye medlemmer: Desværre kun 3 nye. Golfens dag 

på facebook er kommet ud til mange. Ind til nu er 

der udleveret 120 stk gaveæsker m. prøvemedlem-

skab til vore sponsorer og til deltagerne i erhvervs-

netværk – desværre ingen indløste. 

3. Koordinering af aktiviteter: Vi skal fremadrettet være 

omhyggelige med at undgå overlappende aktiviteter 

mellem klub, udvalg, restaurant, og dermed sikre at 

eksempelvis turneringsplanen respekteres.   

  

D. Meddelelser fra øvrige besty-

relsesmedlemmer og udvalg: 

Baneudvalg  

                                                     

 

 

 

Baneudvalget: IAB – se iøvrigt det nyligt udsendte 

nyhedsbrev.  

Hul ambassadørordningen ser umiddelbart ud til at være 

vel modtaget og kommet godt fra start.  

 

Sponsorudvalg Udvalget har nyligt afholdt møde og budgettet ser ud til 

at holde. Fyrværkerisalget 2018 indbragte kr. 6.000 til 

klubben. I lyset af dette beskedne udbytte ift. indsatsen 

fra mange frivillige, mener vi ikke at en gentagelse vil 

komme på tale. 

Der planlægges et nyt OK arrangement. Evt. et arrange-

ment i Brugsen i Vig Lyng.  

Erhvervsnetværket har 44 betalende medlemmer, hvilket 

er rigtig positivt. Mindre positivt er at Sponsornet har 

startet oprettelse af et lignende netværk i Odsherred GK. 

Vi tager en dialog med Sponsornet vedr. denne uheldige 

disposition.  

Årets sponsormatch afholdes d. 29. maj. 

 

Juniorudvalg Stadig en 5 – 6 aktive der deltager i træning. 

Udfordringen er stadig hvordan vi skaffer nye juniorer.           

 

Sports (Elite) udvalg   Regionsgolf mangler tilbagemelding fra holdkaptajner – 

opsamling iværksættes. 

Danmarksturneringen starter med hjemmebanematches 

lørdag d. 4. maj og udebanematches søndag d. 5. maj.  

 

Begynderudvalg   Mogens er ny tovholder for udvalget. Info på hjemmesi-

den opgraderes. Tilmelding via Golfbox til spil på lørdage 

er klar. 
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Dagsorden:  

Tirsdagsklubben er i gang. 

 

Markedsføring/medlemsrekrut-

tering 

  

IAB. 

 

Restaurantudvalg 

  

Leo tager fat i DGA for afstemning af forventninger.  

 

Husudvalg 

  

IAB 

Hjemmeside 

  

IAB 

 

Turneringsudvalg 

  

Åbningsturneringen havde skuffende kun 55 deltagere. Vi 

håber på bedre tilslutning til de kommende turneringer. 

Næste turnering er DGC Bechs Herremagasin Open d. 

19/05. En ny mulighed for et Carlsberg sponsorat tænkes 

i første omgang brugt ifm. Sommerfesten.  

Den nye on-line betalingsmetode er blevet positivt mod-

taget og er en markant lettelse for turneringsledelsen og 

restauranten. 

 

Event udvalg 

  

Sommerfesten afholdes d. 20/07. Britt aftaler nærmere 

med Nordic Golfers (også ift. Carlsberg som medspon-

sor), Comwell Roskilde og Dragsholm Slot. 

Den kommende GBB turnering afholdes d. 25/07 som et 

eftermiddags-/aftenarrangement med gunstart kl. 14:00. 

Tilmelding åbnes i Golfbox d. 29/04. Steve sender presse-

meddelelse til lokalpressen om GBB. 

 

E. Meddelelser                                                         
  

IAB 

F. Økonomi og regnskab  Pt. har vi ikke modtaget et retvisende regnskab. 

Kontingentstyring er blevet forbedret.   

 

Evt. 

 

 

 

Næste møde(r) 

 

 

 

 

 

Roskilde 29-04-2019 

Ref. RJ 

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 Drøfte restaurant med DGA  Leo 15-05  

2 Sponsorafklaring – Sommerfest  Britt 15-05  

     

     

 


