
 

Dragsholm Golf Club  Side 1 

Referat af bestyrelsesmøde den 27-11-2018 
 

Dagsorden:  

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

Regnar.  

Afbud: Søren 

Ikke mødt:  

 

B. Gennemgang og underskrift af 

referater fra tidligere møde 

 

Referat fra møderne 12/06 og 05/09 underskrevet.  

 

C. Orientering/meddelelser fra 

formanden 
 

1. Gennemgang af udsendt strategioplæg og beslutning 

om det videre arbejde: På baggrund af Steves præ-

sentation af det udarbejdede strategioplæg udspandt 

der sig en længere drøftelse af de enkelte områder/ 

emner. På baggrund af disse drøftelser var der for 

nuværende enighed om at fokusere på følgende om-

råder: 

▪ Vi søger en ”presseansvarlig” til at forfatte og 

videreformidle diverse input/tekster til relevan-

te modtagere. 

▪ Baneservice nedprioriteres med mindre vi kan 

finde frivillige der er interesseret i at påtage sig 

opgaven. Funktionen er først og fremmest vig-

tig i højsæsonen (juni – august). 

▪ Følgende arbejdsområder ift. at skaffe nye 

medlemmer vil være i fokus: 

• Novo – Flemming, Britt  

• Familiekontingent – Steve, Carl 

(juniorudvalget) 

• SuperBrugsen – Leo 

• Asnæs Centeret – Leo 

• Incitamenter (præmiering for et nyt 

medlem) – bestyrelsen 

2. Fyrværkerisalg: Igen i år vil vi sælge fyrværkeri fra 

klubben. Erling sørger for tilbagemelding til leveran-

døren og afholder møde med Finn Madsen. Tilbud 

udsendes til medlemmerne. 

3. Fritspilsaftaler: Tilbagemeldingerne er positive fra 

både Kalundborg GK og Trelleborg GK. Udestående  

nu er at få underskrevet aftaledokumenterne – 

Regnar følger op på dette. 

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

set. På valg er Erling og Regnar. Regnar kontakter 

emne til suppleantposten.  

 

D. Meddelelser fra øvrige besty-

relsesmedlemmer og udvalg: 

Baneudvalg  

                                                     

 

 

 

Baneudvalget: Par 3 banen er lukket for vinteren. Dette 

betyder at ”Passiv Par3” medlemmer kan anvende 9 huls 

banen i vintersæsonen.  
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Dagsorden:  

Sponsorudvalg Udvalget arbejder med at finde et par nye sponsorer til 

erstatning for mistede sponsorer. Ligeledes arbejdes der 

på sponsorer til baneguiden – lige nu mangler der til at få 

fyldt en hel side.  

Erhvervsnetværket har pt. 42 medlemmer. Der vil blive 

arbejdet med at kunne tilbyde medlemmerne et arrange-

ment, der kunne give lidt ekstra ”værdi”. 

 

Juniorudvalg Der arbejdes på at få fastlagt ansvarsfordelingen for 

2019. Der er aftalt et udvalgsmøde inden årets afslut-

ning.           

 

Sports (Elite) udvalg   Der er pt. omkring 20 der har meldt sig under fanerne til 

Regionsgolf. Flemming kontakter Aage med henblik på at 

få markedsført dette overfor medlemmerne inden tilmel-

dingsfristen udløber 15/01-2019.  

 

Begynderudvalg   Der arbejdes på at få fastlagt ansvarsfordelingen for 

2019, således at man kan komme videre med program-

lægning, markedsføring/medlemsrekruttering. 

Britt og Erling indkalder til et planlægningsmøde i januar 

med sidste års mentorer.  

 

Restaurantudvalg 

  

Efter Søren har valgt at forlade klubben arbejdes der 

fremadrettet via DGA. 

 

Husudvalg 

  

IAB 

Hjemmeside 

  

IAB 

 

Turneringsudvalg 

  

Turneringsplan er udsendt i en første udgave. 

Godkendtes med forbehold for flytning af Pro’ens 

turnering fra d. 23/06 til d. 30/06. 

 

Event udvalg 

  

Sommerfesten afholdes igen i år i juli. Flyttes fra d. 13/07 

til d. 20/07.  

 

E. Meddelelser                                                         
  

IAB 

F. Økonomi og regnskab  Økonomien ser fornuftig ud og vi skulle blive en anelse 

bedre end budgetteret og komme ud med et mindre 

overskud.   

 

Evt. 

 

 

 

Steve nævnte at der aktuelt arbejdes med markedsfø-

ringstiltag som tilbud ”1 overnatning + 2 stk greenfee” i 

samarbejde med naboklubberne og de omliggende 

kroer/hoteller. Samtidig er der dialog med Søgemedier.  

 

 

Næste møde(r) 

 

 

 

 

08-01-2019 kl. 18:10 hos formanden 

20-01-2019 kl. 10:00 nytårstræf i klubhuset  

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

 

 

 

 

 

 

Roskilde 02-12-2018 

Ref. RJ 

  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Oversigt over aktiviteter aftalt i bestyrelsen 

Nr. Aktion Ansvarlig Deadline Status 

1 Intromøde – nye golfregler Regnar/ 

Steve 

20-01-2019  

2 Nytårstræf Leo 20-01-2019  

     

 


