
Referat til ekstraordinært bestyrelsesmødet den 23. marts 2022.  

Til stede: Uffe, Erling, Mogens, Carl, Marianne, Birthe 

Afbud: Regnar, Erik og Steve 

Bestyrelsen drøftede Ralf Nielsen indlæg, som DGC har modtaget vedrørende frivillig arbejdskraft i 

Dragsholm Golfclub. 

DGC betaler leje af banen til DGA i henhold til brugeraftalen imellem DGA og DGC. 

Klubbens aktiviteter udøves primært på golfanlægget i henhold til §2. 

Klubben har råderet over golfanlægget, DGA står for den daglige drift af golfanlægget. 

Klubbens aktiviteter på golfanlægget består selvfølgelig af spil på banen og derudover af frivilligt arbejde til 

forskønnelse af selve golfanlægget, idet DGA udelukkende står for den daglige drift. 

Sekretariat/shop 

Sekretariat og shop er i samme lokale, og det frivillige arbejde består primært af sekretariats arbejde, idet 

vores frivillige skal modtage og hjælpe vores medlemmer og greenfee gæster i forbindelse med bookning af 

tider, bekræftelse og betaling, samt udskrivning af scorekort. Skulle nogle af vores medlemmer eller 

greenfee gæster ønske bolde, tee eller lignende med ud på banen, får de selvfølgelig lov til at betale. Men 

det primære arbejde er sekretariats arbejde. 

Klubben kan ikke bestå, uden den frivillige hjælp, der bliver udført af vores medlemmer. 

Det gælder alt fra aktiviteter og turneringer, begyndere, medlemspleje og forskønnelse af banen. Uanset 

vores klub har en stor og trofast skare af frivillige – så ønsker vi ikke, at der er nogen som kommer i 

klemme. Det er dog bestyrelsens opfattelse, at det er den frivilliges eget ansvar, at undersøge reglerne om 

frivilligt arbejde, så de ikke kommer i klemme med hensyn til dagpenge, efterløn eller lign. ydelser. 

 Der er informationsmateriale fra Beskæftigelsesministeriet om frivilligt arbejde i foreninger, som vil blive 

lagt som link på hjemmesiden under ”Frivillige”.  

Derudover er der taget kontakt til DGU’s juridiske afdeling i fht : 1) Relevant vejledning til klubbens frivillige 

2) Vejledning til klubbens bestyrelse om der er forhold vi skal være opmærksomme på. 

Når vi får svar fra DGU’s juridiske afdeling, vil vi naturligvis hurtigst muligt melde ud, såfremt klubben skulle 

have problemer i forbindelse med vores frivilliges arbejdskraft. 

 

 

  


