
 

Dragsholm Golf Club  Side 1 

Dagsorden ved bestyrelsesmøde den 9.11.2021 kl. 18.30 i klubhuset. 
 

Dagsorden:  

A. Konstatering af fremmødte Til stede: Birthe, Erling, Mogens, Uffe, Erik og Regnar  

Afbud: Marianne, Carl og Steve 

Ikke mødt:  

 

B. Gennemgang og underskrift af 

referater fra tidligere møder 

 

Referat fra d. 28/9 blev underskrevet. 

C. Orientering/meddelelser fra 

formanden  

Birthe orienterede om nyt fra DGA, der pt. meddeler at 

salgsproces stadig er i gang. Der foreligger dog intet 

konkret endnu. 

Uffe og Birthe orienterede kort fra DGUs regionalmøde d. 

3/11.   

  

D. Meddelelser fra øvrige besty-

relsesmedlemmer og udvalg: 

 

Baneudvalg  

                                                     

 

 

 

 

 

Udvalget vil afholde et evalueringsmøde vedr. de røde 

pæle m. grøn top. Steve og vores nye chefgreenkeeper 

inviteres selvfølgelig med. Indstillingen er at det i det 

store og hele fungerer efter hensigten, men der er plads 

til lidt justeringer. 

Frivilliggruppen holder pause ind til næste sæson. 

Som mange sikkert har bemærket, er der arbejdet med 

at fjerne jord fra hul 3, der placeres i greenside bunker 

på hul 5. 

Udvalget har møde i næste uge m. Steve og 

chefgreenkeeper. 

 

Sponsorudvalg/Erhvervsnet-

værk  

 

 

Udvalget kan med glæde konstatere at vi har en række 

trofaste sponsorer, der fastholder deres engagement. 

Desværre er der pt. ikke en stor tilgang af nye. 

Erfaringen er her at nye sponsorer hovedsageligt er med-

lemmer der gerne vil tegne et sponsorat. Der har været 

afholdt to aktiviteter med OK i Asnæs Centret.  

De generelle leverings-/transportproblemer betyder at vi 

desværre ikke kan forvente levering af nye rangebolde til 

sæson 2022.  

Udvalgets budget holder.  

Erling laver input på opgaver forbundet med at håndtere/ 

drive Erhversnetværket.  

 

Juniorudvalg  

 

 

IAB – nedlagt 

Sportsudvalg  

 

 

Udvalget har afholdt møde og udarbejdet/tilrettet kon-

ceptet så det er klar til næste sæson. Man er klar til start 

til foråret. 

  

Begynderudvalg  

 

 

Planlægger møde i starten af det nye år. Overvintrende 

begyndere vil blive kontaktet ved start af ny sæson. Der 
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Dagsorden:  

vil blive arrangeret fælles regelgennemgang for alle 

mentorer i det nye år. 

 

Rekrutteringsudvalg  

 

 

Vi er tilmeldt DGUs Black Friday tilbud på prøvemedlem-

skab. Birthe og Mogens tager et møde m. Steve vedr. im-

plementeringen af dette tilbud i praksis.  

 

Klubhus mv. 

 

 

Birthe kontakter Charly mhp. at præcisere prisen på kaffe 

ifm. kaffebrygning i klubhuset. Vi skal have indkøbt en ny 

kande til Moccamaster kaffemaskinen. 

Apropos nye låse/nøgler til skabe i herrernes omklæd-

ningsrum, foreslår vi at få udskiftet låsene i de aktuelle 

skabe snarest muligt. 

Elektrikeren skaffer de manglende lynafleder dele til det 

nye tordenskur i den kommende uge, hvorefter Uffe 

monterer disse. Erling følger op på bænke til samme 

skur. 

Charly kontaktes vedr. borddækningen af de borde i den 

del af restauranten der er ”klubhus”. Her bør ikke være 

opdækning med servietter og bestik.  

 

Restaurant  

 

 

IAB 

IT/Hjemmeside 

 

 

Apropos ”Players 1st” vil vi invitere en DGU konsulent til 

et fællesmøde d. 25/01-2022 vedr. Players 1st og 

fastholdelse af frivillige. 

 

Turneringsudvalg  

 

 

Udvalget har afholdt sæsonopsamlingsmøde og lavet det 

første udkast til turneringskalender 2022. 

 

 

Eventudvalg  

 

 

Vores forsøg på at rekruttere frivillige til at udvikle ideer 

og planlægge vores evt. engagement i Tour de France 

næste sommer, har lidt et alvorligt knæk idet 

tilmeldingen har været særdeles skuffende (1 tilmeldt). Vi 

prøver igen at søge deltagere til udvalget via et 

kommende nyhedsbrev. 

    

E. Meddelelser  Auktionen over billeder indbragte kr. 4.200. Disse penge 

vil sammen med et tilsagn fra Charly om yderligere kr. 

5.000, indgå som en del af betalingen for en udendørs 

hjertestarter. 

Erling undersøger en pris på installation af denne. 

 

F. Økonomi og regnskab  Økonomien ser stadig fornuftig ud og budget for 2022 vil 

blive på cirka samme niveau som tidligere. 

 

Evt. 

 

 

 

 

Næste møde 

 

Bestyrelsens juletræf 12/12-2021 kl. 12:00 i Bothwell 

DGC nytårstræf 16/01-2022 kl. 10:00 i klubhuset 
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Dagsorden:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roskilde d. 15-11-2021 

Ref.: RJ  

 

Tirsdag 25/01 kl. 18:30 (incl. DGU Players 1st og 

fastholdelse af frivillige) 

 

 
 

  



 

Dragsholm Golf Club  Side 4 

Oversigt over aktiviteter aftalt i bestyrelsen 
 

Nr.    Aktion    Ansvarlig    Deadline    Status    

1    Bunkerteam til 9 Hulsbanen? Mail til 9 Huls medlemmer.   Steve  09-11-2021   

    

2  Sponsormodel for Sportsudvalget  Marianne  31-12-2021  

  

3  Beskrivelse af arbejdet ifm. Erhvervsnetværket.  Erling  31-12-2021  

  

4   Kontakt Charly vedr. prisen på kaffe og borddækning i 
”klubhuset”. 

Birthe 21-11-2021  

  

5 Aftale praktikken m. Steve ifm. Black Friday 
prøvemedlemmer 

Birthe/Mogens 31-12-2021 

 

6 Færdiggørelse og derefter indvielse af nyt tordenskur.  Erling  ?-2022  

  

7 Færdiggørelse af tordenskur/indvielse af samme Uffe/Erling ?-2022 

 

8 Invitere DGU til 25/1-2022: ”Players 1st og Fastholdelse 
af frivillige” 

Birthe 30/11-2021 

 

9 Undersøge prisen på installation af udendørs 
hjertestarter  

Erling 31/12-2021 

 

    

 


