
 

Dragsholm Golf Club  Side 1 

Referat af bestyrelsesmøde den 25-07-2018 
 

Dagsorden:  

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

Afbud: Søren 

Ikke mødt: Carl 

 

B. Gennemgang og underskrift af 

referater fra tidligere møde 

 

Referat fra mødet 12/06-2018 underskrives på næste 

møde.  

 

C. Orientering/meddelelser fra 

formanden  

1. Vi afholder åbent hus/Spil med dag på lørdag 29/7 

(promoveres af DGU). Leo, Erling og gerne endnu en 

frivillig varetager arrangementet.  

2. Tordenskure (shelters): det første skur er indkøbt og 

opstillet. Færdiggørelse af taget er undervejs. 

3. Erhvervsnetværk: første sæson er nu opgjort og vi 

ender på ca. kr. 13.000 i overskud (vel at mærke 

efter der er indkøbt højtaleranlæg). Forslag om at 

anvende overskuddet til indkøb af tordenskur nr. 2, 

blev vedtaget. 

4. MobilePay ifm. klubturneringer: Vi er nu klar til at 

kunne tilbyde medlemmerne at (forud-) betale turne-

ringsfee via MobilePay (My Shop). En særskilt konto 

er oprettet til formålet. Første test af brugen af 

MobilePay vil blive ifm. den førstkommende turnering 

DGC HF Forsikring Open. 

  

D. Meddelelser fra øvrige besty-

relsesmedlemmer og udvalg: 

Baneudvalg  

                                                     

 

 

 

Der har været forholdsvis stille i udvalget siden sidste 

møde. Generel enighed om at vore greens står flot, men 

der kunne være brug for genopfyldning i visse bunkers. 

Samtidig opfordres til klipning af rough foran Tee 48 på 

hul 16 og foran rød tee på hul 21.  

 

Sponsorudvalg Vellykket aktivitetsdag i Asnæs Centeret, bl.a. med hjælp 

fra Seniorklubben, og der er efterfølgende tilknyttet ca. 

27 nye sponsorer via dette arrangement. Samarbejdet 

med OK er kommet godt op at stå igen. Udvalget tager 

fra september fat på en møderække med sponsorer for at 

følge op på kontrakterne.  

 

Juniorudvalg DGC er tilmeldt DGU juniorugen, der ligger i forlængelse 

af vores egen junior camp. Sidstnævnte har pt kun 4 

tilmeldte, hvorfor den sikkert aflyses. Vi foreslår at vores 

junior camp overføres til at være en del af juniorugen, 

hvor vi satser på aktiviteter d. 11. og 12. august. Steve 

aftaler nærmere med Carl.  

 

Sports (Elite) udvalg   Regionsgolfens indledende puljespil er slut, og såvel C 

rækken som SA rækken er gået videre til slutspillet. 

Elitetræningen starter op igen i næste uge. Tredje runde 

af Danmarksturneringen afvikles 18. og 19. august. 
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Dagsorden:  

Begynderudvalg   Der planlægges et snarligt evalueringsmøde. 

  

Restaurantudvalg 

  

Bespisningen ifm. sommerfesten blev kort drøftet. Søren 

og Curt følger op på dette på det kommende møde med 

Henrik. 

 

Husudvalg 

  

IAB 

Hjemmeside 

  

IAB 

 

Turneringsudvalg 

  

Tilfredshed med deltagelsen og afviklingen ifm. turne-

ringsdelen ved sommerfesten. 

 

Næste turnering er DGC HF Forsikring Open der afholdes 

d. 5. august.  

 

I forbindelse med ovennævnte vil vi som allerede nævnt 

tage MobilePay i brug. Det blev besluttet at klubben for 

nærværende selv bærer transaktionsudgiften forbundet 

med hver betaling. 

  

Vi begynder så småt at varme op til klubmesterskaberne, 

hvor slagspil afvikles d. 25. og 26. august. 

 

Steve og Regnar har holdt et indledende planlægnings-

møde med DGU vedr. DM i PARAGolf. I den forbindelse 

får vi brug for et antal frivillige til at assistere på forskel-

lig vis.  

 

Event udvalg 

  

Sommerfestturnering gik godt. Britt skriver til Nordic 

Golfers.com. vil de være med igen? Forslag om at vi mås-

ke kunne være bedre til at fortælle om præmierne på 

forhånd og dermed lokke yderligere deltagere til arrange-

mentet.  

Ifm. seniorklubbens tirsdagsspil er Årets Golfvogn (plus 

vin) overrakt til Kurt Jensen. 

 

Lørdag d. 11/08 kl. 13 – 16 afholdes Hole-in-one shoot-

out på hul 27 med en Hole-in-one præmie på kr. 5.000. 

Restauranten vil tilbyde pølser m. brød. 

 

Julearrangement planlægges til 16/12 kl. 12. 

 

E. Meddelelser                                                         
  

IAB 

F. Økonomi og regnskab  Halvårsregnskab modtaget og viser, at vi i store træk 

følger budget.   

 

Evt. 

 

 

 

Avisannoncering (Golfavisen, Ugeavisen) stoppet idet vi 

ikke har kunnet konstatere en evt. fremgang pga dette. I 

stedet undersøges muligheden for at optimere anvendel-

sen af andre medier som fx Facebook.  
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Dagsorden:  

Vi har desværre stadig nogle dårlige betalere. Oversigt 

udarbejdes og der arbejdes videre med håndtering af 

disse udeståender.  

 

Årets medhjælpermatch afholdes søndag d. 21. oktober. 

 

Næste møde(r) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roskilde 26-07-2018 

Ref. RJ 

04-09-2018 kl. 18:30 i klubhuset 

25-10 til 28-10-2018 Bornholmermødet 

23-11-2018  

 

 

  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Oversigt over aktiviteter aftalt i bestyrelsen 

Nr. Aktion Ansvarlig Deadline Status 

1 Salg af lodsedler til Børnehjælpsdagen Leo/Erling  I gang 

2 Kontakt til FB administrator for DGC Spillerforum Britt  I gang 

3 Indkøb og installation af ny SSD disk Carl   

4 Indkaldelse til Persondataforordningsmøde Leo  I gang 

 


