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Referat af bestyrelsesmøde den 03-11-2020. 
 

Dagsorden:  

A. Konstatering af fremmødte Til stede: Birthe, Erling, Uffe, Carl, Marianne, Mogens og 

Regnar 

Afbud: Steve  

Ikke mødt: Erik 

 

B. Gennemgang og underskrift af 

referater fra tidligere møder 

 

Forretningsordenen og referat fra bestyrelsesmødet d. 

16-09-2020 blev underskrevet. 

C. Orientering/meddelelser fra 

formanden  

Birthe gav en kort oversigt over økonomien pt., der alt i 

alt ser fornuftig ud ift. budgettet. 

Selvom vi står til at miste 69 medlemmer pr. d. 1. januar 

2021 har tilgangen af nye sikret noget der ligner status 

quo. 

  

Efterfølgende præsenterede Birthe et budgetudkast for 

2021, der er at betragte som et oplæg vi kan færdiggøre 

frem til generalforsamlingen i 2021. 

 

D. Meddelelser fra øvrige besty-

relsesmedlemmer og udvalg: 

 

Baneudvalg  

                                                     

 

 

 

 

 

Udvalget har afholdt møde d. 14/10 m. repræsentanter 

fra klubber i klubben. Mødet resulterede bl.a. i forskellige 

banerelaterede spørgsmål, som efterfølgende er drøftet 

og besvaret på et møde m. DGA. 

 

Aktuelt er greens blevet proppet, de fleste gamle træ-

broer er pillet ned ligesom bænkene nu er taget ind. Det 

næste bliver at bunker-riverne vil blive taget ind ligesom 

der er planer om at ”grønthøste” områder af rough/tidsler 

sidst i november.  

 

Uffe havde medtaget en rapport om stærekasser fra 

Sydsjællands GK til generel inspiration. Der udestår en 

del arbejde med evt. at få vores egne stærekasser 

repareret/udskiftet.  

Der blev ligeledes drøftet forskellige mulige initiativer for 

at DGC/DGA kunne bidrage til en øget biodiversitet i 

området (insekthoteller, vilde blomster mv.). 

 

I nærmeste fremtid vil muligheden for maskinelt at 

udjævne stierne blive afprøvet. 

 

Carl spurgte hvorvidt man havde drøftet/overvejet om 

greens efterhånden blevet for små? Uffe tager 

spørgsmålet med tilbage til udvalget og holder det op 

mod banens oprindelige layout. 

 

Sponsorudvalg/Erhvervsnet-

værk  

 

Ifølge Erling har der været et frafald i sponsorater, der 

svarer til et tab på ca. kr. 18.000. 
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Dagsorden:  

 Udvalget arbejder pt. på, via sponsor, at indhente tilbud 

på nye rangebolde. 

 

I disse Corona tider er der temmelig stille i opsøgende 

sponsorarbejde, ligesom det betyder en aflysning af 

Erhversnetværksmødet i november. 

 

Juniorudvalg  

 

 

Udvalget arbejder på at finde nye forældre, der vil tage 

aktiv del i udvalgsarbejdet.  

Carl vil snarest kontakte DGU mhb. på hjælp til at få sat 

mere gang i juniorarbejdet. 

   

Sportsudvalg  

 

 

Der er 26 der har vist interesse for at være en del af 

truppen til danmarksturneringsholdene. Udvalget har 

afholdt møde d. 10/10 m. de interesserede, hvor 

retningslinjer for deltagelse blev drøftet. Endelig 

tilmelding til truppen skal ske til marts.  

Vi har i den kommende sæson tilmeldt et herrehold i 

kvalifikationsrækken og tilsvarende et kvalifikationshold i 

seniorrækken. 

 

Vigtig m. koordinering mellem udvalg og bestyrelse om-

kring evt. sponsorater til eksempelvis beklædning. I den 

forbindelse vil Erik være bestyrelsens kontaktperson. Da 

vi os bekendt ikke har en ”officiel” klubfarve, lader vi det 

være op til Sportsudvalget at komme med et udspil på 

farve til polo/buks. 

 

Udvalget tager en snak m. Steve vedr. mulig ”opstarts-

træning” for deltagerne i Regionsgolf. 

 

Begynderudvalg  

 

 

2020 har været et travlt år for udvalget. Der har været 

ganske mange gennem begynderforløb, hvoraf en større 

gruppe ikke helt har afsluttet forløbet og derfor fortsætter 

som begyndere i 2021. 

  

Udvalget påtænker at afholde et par årlige turneringer, 

hvor man spiller på 18 huls banen evt. fra fremskudte 

tee-steder.  

  

Det planlægges at samle mentorer i marts for en fælles 

”brush up”, for dermed at sikre at alle følger de samme 

retningslinier i vejledning af begynderne. 

  

Erling og Mogens indkalder til et møde med Tirsdagsklub-

ben for at aftale nærmere omkring konceptet. 

 

Rekrutteringsudvalg  

 

 

Der har været afholdt møde m. DGU v. Michael 

Jürgensen, og det er aftalt at vi også i 2021 vil lave en 

Funnel First kampagne – forhåbentlig allerede med start i 

foråret om Corona-pandemien tillader det.  

 

Næste møde afholdes i marts 2021.  
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Dagsorden:  

Vigtig at vi får koordineringen m. Begynderudvalget på 

plads omkring praktikken ifm. såvel Funnel First som 

Golfens dag og Spil med dag. Udvalget indkalder evt. til 

et fælles møde. 

  

Klubhus mv. 

 

 

Vi skal se på om vi kan få etableret en praksis for hånd-

tering af overfyldte papir-kurve på toiletterne i weekends. 

 

Restaurant  

 

 

IAB 

IT/Hjemmeside 

 

 

Vi skal have nye billeder af bestyrelsesmedlemmerne lagt 

på hjemmesiden. 

 

Udskiftning af den fælles sekretariats pc er i gang. I den 

forbindelse bevilges indkøb af en Office pakke, en ny 

skærm, nyt tastatur og mus (begge trådløse). 

 

Turneringsudvalg  

 

 

Siden sidst har vi afholdt: 

• KM i hulspil 

• Bechs Herremagasin (Corona wise) 

• Bothwell sæsonafslutning (Corona wise) 

 

Udvalget afholder møde d. 7/11 og barsler her med 

turneringsplanen for 2021. 

 

Eventudvalg  

 

 

Grundet de aktuelle restriktioner aflyses det sociale 

julebestyrelsesmøde.  

E. Meddelelser  Golfspilleren i Centrum (GiC). I første omgang vil Carl 

påtage sig at være bestyrelsens GiC ansvarlige og tjekke 

evt. kursustilbud fra DGU. Birthe følger op på den seneste 

medlemsundersøgelse og fordeler evt. 

opfølgningsopgaver. 

 

Regnar kontakter Kalundborg GK og Trelleborg GK for 

indgåelse af nye fritspilsaftaler for 2021. 

 

 

F. Økonomi og regnskab  Se orientering under pkt. C. 

 

Evt. 

 

 

 

Mogens foreslog at vi fik kigget på hvordan vi sikrer en 

god modtagelse af de nye medlemmer der IKKE er 

begyndere. Klubber i klubben bør inddrages i dette, 

ligesom vi skal have sikret at vi har en opdateret 

klubfolder. Erling tjekker klubfolderen.  

 

Vi kunne godt bruge et skab til mesterskabspokalerne. 

Regnar tager kontakt til potentiel leverandør. 

 

Det er tid for udskiftning af flagstangens knop og line. 

Uffe arbejder videre med dette. 

 

Næste møde Tirsdag d. 8/12-2020 kl. 18:30 i klubhuset 
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Dagsorden:  

 

 

 

Roskilde d. 04-11-2020 

Ref. RJ 
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Oversigt over aktiviteter aftalt i bestyrelsen 

Nr. Aktion Ansvarlig Deadline Status 

1 Er greens blevet for små – tjek ift. oprindeligt 

banelayout/design. 

Uffe 30-11-2020  

2 Kontakt til DGU (Michael Jürgensen) vedr. juniorarbejdet. Carl 20-11-2020  

3 Forslag til ”klubfarve” til danmarksturneringsholdene. Marianne 31-12-2020  

4 Drøfte muligheder for opstartstræning for 

regionsgolfspillerne. 

Marianne 31-12-2020  

5 Indkalder til møde med Tirsdagsklubben for at 

aftale nærmere omkring konceptet. 

Erling/ 

Mogens 

31-12-2020  

6 Indkalde til koordineringsmøde mellem 

Begynderudvalg og Rekrutteringsudvalg. 

Regnar 31-12-2020  

7 Indkøb af Office pakke, ny skærm, nyt tastatur og 

mus (begge trådløse). 

Carl 01-03-2021  

8 Fotografering af bestyrelsesmedlemmerne til 

hjemmesiden. 

Regnar 08-12-2020  

9 GiC medlemsundersøgelse. Opfølgning og fordeling 

af evt. opfølgningsopgaver. 

Birthe 20-11-2020  

10 Fornyelse af fritspilsaftaler for 2021 med KGK og 

TGK. 

Regnar 31-12-2020  

11 Klubfolder – opdatering? Erling 30-11-2020  

12 Flagstang: ny knop og line. Uffe 31-12-2020  

 

 
 
 

 


