
 

Dragsholm Golf Club  Side 1 

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2020 
 

Dagsorden:  

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

(som DGA repræsentant) og Regnar 

Afbud: Britt 

Ikke mødt:  

 

B. Gennemgang og underskrift af 

referater fra tidligere møder 

 

Referat fra mødet 12/01 underskrives næste gang. 

  

C. Orientering/meddelelser fra 

formanden  

1. Brugeraftale: Allonge til aftalen er udarbejdet. Leo har 

talt med Curt og en underskrift ventes på fredag. 

 

2. Generalforsamling: Vi skal have klargjort til indkaldelse 

i uge 10. Udkast til beretning er lavet. Leo har udarbejdet 

et nyt budget og regnskab er på vej fra revisor. Ift. 

sidstnævnte foreslås det at overføre ¾ af det forventede 

overskud til banevedligehold. Dette forslag bakkes 

enstemmigt op af bestyrelsen. I forlængelse af punktet 

Evt. foreslås en kort pause, hvorefter DGA (Curt) og DGU 

får ordet for at præsentere henholdsvis DGA status og 

samarbejdet mellem DGU og DGC omkring Begynder- og 

Rekrutteringsarbejdet. 

 

3. Restauranten: Charly Jensen starter som forpagter fra 

01/04. Der afholdes reception d. 28/03. 

Steve undersøger om det er muligt, at der kan serveres 

for manneklub d. 28/03, GF d. 29/03, Dameklub d. 30/03 

og Seniorklubben d. 31/03. 

 

4. Frivilligdag: Afholdes d. 04/04. Forslag om at nedsætte 

et udvalg med ansvar for at løbende vedligehold af 

banerne. Erling tager kontakt til ”udvalgte”. 

 

5. DGU: Erling og Regnar deltager i DGUs repræsentant-

skabsmøde 20. og 21. marts. 

 

  

D. Meddelelser fra øvrige besty-

relsesmedlemmer og udvalg: 

Baneudvalg  

                                                     

 

 

 

 

Der arbejdes på at få tømt bunkers – men pt. temmelig 

håbløst. Planlagt rørlægning af broerne på hul 8. Prøver 

at friholde greens for skimmel ved at slå vand af daglig. 

 

Sponsorudvalg/Erhvervsnet-

værk  

 

 

Ligget lidt stille. Starter sæsonen op med et møde. 

Baneguide er under forberedelse. Hullerne 6, 13, 18, 20 

og 26 er ledige for sponsorater. Også ledige huller på Par 

3 banen. 

Netværket – prøver at finde emner via ugeavisen og 

invitere som gæster. Møde i morgen onsdag. 

 

 



 

Dragsholm Golf Club  Side 2 

Dagsorden:  

Juniorudvalg  

 

 

Planlægningsmøde er på vej. Der planlægges salg af 

Juniorsupport mærker igen i år. 

 

 

Sportsudvalg  

 

 

Årets første udvalgsmøde er afholdt. Herreholdet i 

kvalifikationsrækken må desværre trækkes, idet der 

mangler spillere til at holde to hold i gang i denne sæson. 

Vi har altså et herre divisionshold og et Senior mix hold 

med i 2020. 

Opstartsmøde for hele truppen afholdes d. 15/03. 

 

Regionsgolf der planlægges et snarligt møde med 

holdkaptajner. 6 hold er tilmeldt.   

 

Begynderudvalg  

 

 

Møde planlagt til d. 18/3. Pt. ca. 18 frivillige. Prøver i år 

med løbende planlægning. 

Opsamling på begyndere fra sidste sæson der ikke kom i 

gang. Kontaktes telefonisk. 

 

Rekrutteringsudvalg  

 

 

Udvalget er kommet godt fra start med møder i januar og 

februar og næste møde afholdes d. 6. marts. 

Aktionsplaner for diverse aktiviteter er udarbejdet. Første 

konkrete aktivitet er Golfens dag d. 26. april. Samtidig 

igangsættes Funnel First rekrutteringen via Facebook. 

 

Restaurantudvalg  

 

 

IAB 

Hjemmeside 

 

 

IAB 

 

Turneringsudvalg  

 

 

Turneringskalender for 2020 er på plads. Åbningsturne-

ringen ”SuperBrugsen Asnæs 2020” afholdes søndag d. 

19. april. 

 

Eventudvalg  

 

 

IAB 

 

E. Meddelelser  Da hele mødet blev helliget pkt. B er her intet yderligere 

at bemærke. 

 

F. Økonomi og regnskab  Leo præsenterede et opdateret budget for 2020. 

Regnskabet er på vej fra revisor. 

 

Evt. 

 

 

 

IAB 

Næste møde 

 

 

 

 

 

Generalforsamling 29/03-2020 kl. 10:00 i klubhuset 
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Dagsorden:  

 

 

 

 

Roskilde 28-02-2020 

Ref. RJ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Oversigt over aktiviteter aftalt i bestyrelsen 

Nr. Aktion Ansvarlig Deadline Status 

1 Indkaldelse til Generalforsamling Leo/Regnar 06/03  

2 Kontakt Charly om evt. servering 28/03, 29/03, 30/03 og 

31/03. 

Steve 21/03  

3 Undersøge muligheden for et banevedligeholdelsesteam Erling 29/03  

     

     

     

 


