
 

Dragsholm Golf Club  Side 1 

Referat af bestyrelsesmøde d. 10-03-2022. 
 

Dagsorden:  

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

Afbud: Marianne, Carl og Erik 

Ikke mødt:  

 

B. Gennemgang og underskrift af 

referater fra tidligere møder 

 

Referat fra bestyrelsesmødet d. 25/1-2022 blev 

underskrevet  

C. Orientering/meddelelser fra 

formanden  

Birthe og Erling har haft møde med DGA – salgsproces er 

stadig i gang. Der arbejdes i alle tilfælde på at sikre 

fremtidig golf på anlægget. 

Birthe har udsendt beretning til orientering/kommente-

ring. OK med et par mindre justeringer. 

 

D. Meddelelser fra øvrige besty-

relsesmedlemmer og udvalg: 

 

Baneudvalg  

                                                     

 

 

 

 

 

Uffe kontakter frivillige for at aftale et møde og få 

planlagt hvordan sæsonen skal forløbe. 

 

 

Sponsorudvalg/Erhvervsnet-

værk  

 

 

Erling og Erik er i gang med en overdragelse af 

opgaverne. Baneguiden er næsten på plads. Erling 

planlægger et udvalgsmøde snarest.  

Erhvervsnetværket er stabilt og møderne er godt besøgt. 

Erling laver input på opgaver forbundet med at 

håndtere/drive netværket.  

 

Juniorudvalg  

 

 

På opfordring vil Calle og Steve drøfte muligheder for at 

afholde juniortræning i 2022. Hvad, hvordan og hvornår? 

Sportsudvalg  

 

 

IAB.  

Begynderudvalg  

 

 

Møde i næste uge d. 15/3. Udvalget samler op på 

begyndere fra sidste år, der ikke er færdige med forløbet. 

Der er udsendt mail om den kommende opstart på 

sæsonen, ligesom der indhentes feedback på afholdte 

forløb over de seneste par år. 

 

Rekrutteringsudvalg  

 

 

Udvalget vil snarest afholde årets første møde. Funnel 

First vil blive gentaget i år med start i maj måned.  

Klubhus mv. 

 

 

Klubhuset er blevet malet indvendigt. 

Restaurant  

 

 

IAB 

IT/Hjemmeside 

 

 

Der er en ny hjemmeside på vej. 
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Dagsorden:  

Turneringsudvalg  

 

 

Udvalget afholder møde d. 12/3. Årets turneringskalender 

er på plads, med coronafri åbningsturnering d. 10/4 

(SuperBrugsen Asnæs) som første aktivitet. 

 

Eventudvalg  

 

 

Tour de France – stadig en meget skuffende tilmelding. 

Vi må erkende at det ikke er muligt at stable et egentligt 

arrangement i klubregi på benene. 

Til gengæld er vi i samarbejde med Fårevejle Boldklub og 

Kirkebyens Borgerforening om en samlet ansøgning om 

midler til en eller anden form for eksponering/hyldest til 

Touren. 

     

E. Meddelelser  På mødet blev forskellige nye initiativer til at tiltrække og 

fastholde medlemmer foreslået og drøftet, herunder:  

• Tage bedre imod nye der ikke er med i begynder-

forløb 

• Kan vi tage ”kvinder & golf” til os? 

• Proaktive overfor eksisterende medlemmer for fast-

holdelse 

• Steve indscanner eksempel på ”medlemsfolder/ 

klubber i klubben” som vi udsender til formænd for 

k-i-k. 

• Funnel First: video på FB og kampagne fra maj 

(afholdes over DGAs budget) 

• Annoncer i DGU (afholdes over DGAs budget) 

• Fastholde deltagelse på messer/arrangementer 

• Opsamling på de seneste par års begyndere – ”er der 

noget I mangler?” 

• Input til Golfavisen omh. ”Ældresagen” – Birthe 

prøver at kontakte Lis/Brita 

• Birthe kontakter k-i-k for at opfordre til at de kontak-

ter deres medlemmer 

 

F. Økonomi og regnskab  Ser fornuftigt ud og følger budgettet. 

 

 

Evt. 

 

 

 

 

Næste møde 

 

 

 

 

 

 

 

Roskilde d. 20/3-2022 

Ref: RJ 

  

27/3-2022 kl. 10:00 Generalforsamling  

27/3-2022 kl. 12:00 Konstitueringsmøde 
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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  31-03-2022  

  

3  Beskrivelse af arbejdet ifm. Erhvervsnetværket.  Erling  31-03-2022  

  

4 Opsamling på ansøgning vedr. Touren Birthe  

 

5 Indscanning og udsendelse af eksempel på 
medlemsfolder 

Steve 31-03-2022 

 

6 Kontakt til Ældresagen vedr. omtale i en af golfaviserne  Birthe 31-03-2022 

 

    

 

 


