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Referat fra bestyrelsesmøde den 06.07.2022.  
  

Dagsorden:    

A. Konstatering af fremmødte  Til stede: Birthe, Marianne, Erik, Mogens, Lars og Regnar  
Afbud: Steve  
Ikke mødt: Carl, Uffe  
  

B. Gennemgang og underskrift af 

referater fra tidligere møder  
  

Møderef. fra 25/05 blev underskrevet.  

C. Orientering/meddelelser fra 

formanden   
Birthe omtalte seneste møde m. DGA, hvor bl.a. den 

aktuelle situation omkring restauranten blev drøftet ift. 

såvel denne sæson som på længere sigt.  
Tour de France d. 2/7 gav desværre ikke en masse 

besøgende hos os. Til gengæld havde de fremmødte en 

rigtig hyggelig sommerdag her på matriklen.  
   

D. Meddelelser fra øvrige 

bestyrelsesmedlemmer og 

udvalg:  

  

Baneudvalg   
                                               

  
  

  
  
  
Alle teestedsmarkeringerne på tee 48 er flyttet så de står 

modsat den ”naturlige” indgang til teestedet.   

Forslag om det kunne være en overvejelse værd at kon-

takte en lokal landmand mhp. at få slået roughen.  

  

Sponsorudvalg/Erhvervsnetværk   
  
  

Erik orienterede kort om en velkommen check fra OK på 

knap kr. 7.000 (inkl. ekstra 30% lagt oveni af OK) fra 

medlemmernes brændstofforbrug købt hos OK. Vi fort-

sætter samarbejdet med OK i Asnæs Centeret. Vi bør 

dog være lidt mere synlige som DGC fx med DGC polo 

og et aktuel tilbud til fx en dag på golfbanen. Erik taler 

med Steve om evt. muligheder.  
Erhvervsnetværk fungerer rigtig godt og havde seneste 

møde i onsdags, hvor alle var inviteret til golf på Par3 

banen og efterfølgende på stegt flæsk i restauranten.  

Netværket holder nu sommerferie og starter igen sidst i 

august (24/8). Efterhånden er der næsten 50 

medlemmer.  
  

Juniorudvalg   
  
  

IAB  

Sportsudvalg   
  
  

Sportsudvalget har haft møde og arbejder nu på et nyt 

koncept med en ”frisk” start ift. turneringsholdene. Alt 

sammen i håb om at få flere med i truppen.  
Udvalget undersøger om der er muligheder for træning til 

regionsgolfere.  
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Begynderudvalg   
  
  

Har afholdt turnering for begyndere m. 15 deltagere. Den 

30/7 forventes det at afholde en turnering for prøvemed-

lemmer (skal være prøvemedlemmer på dagen).   
Samtidig er der en plan for en turnering i august for de 

prøvemedlemmer fra 2021, der nu er medlemmer i klub-

ben.  

Rekrutteringsudvalg   

 

På seneste udvalgsmøde blev Lars valgt som formand.  Vi 

vil forsøge at følge op på tidligere prøvemedlemmer der 

ikke er gået over til at blive ”rigtige” medlemmer. Mogens 

kontakter Steve med anmodning om at få en liste med 

navne på disse.  

På seneste møde drøftedes bl.a. input vedr. brug af 

Facebook. Vi vil gøre brug af diverse facebook grupper for 

derigennem at kunne dele vore opslag.  

Vedr. årets FunnelFirst kampagne har vi haft godt 50 

leads (ca. 38 fra FF). Dette kunne godt foranledige en 

opfølgning ift. kontrakten. Vi beder Steve om at tjekke op 

på dette.  

Et yderligere tiltag vil være at tage kontakt til de lokale 

idrætsforeninger med opfordring til at komme og prøve at 

spille golf.  

I håb om at kunne engagere medlemmerne yderligere i 

den fortløbende indsats for at skaffe nye medlemmer, 

arbejder Lars på at udarbejde et input til et kommende 

nyhedsbrev. Altså blot en reminder til alle om at hjælpe 

DGC med medlemsrekruttering. Udkast udsendes snarest 

af udvalgsformanden.  

Der er pt. et initiativ i gang for at få Sundhedscenteret til 

at sammensætte et par hold, der kan komme og prøve 

golf. Der vil være tale om et hold før og et hold efter 

sommerferien.   

  

Klubhus mv.  

  

  

IAB  

  

Restaurant   

  

  

IAB  

IT/Hjemmeside  

 

Husk – alle må gerne tjekke om der er behov for 

opdateringer. 
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Turneringsudvalg   

  

  

Vi er klar til næste turnering der afholdes på søndag d.  

10/7.  

Klubmesterskaberne er så småt ved at vise sig i 

horisonten, så her går vi snart i gang med lidt info. Vi må 

i tænkeboks mht. disse mesterskaber og hvordan vi 

skaber mere interesse for dem.  

  

Eventudvalg   

  

  

Gennem de senere år har interessen for Sommerfesten 

været faldende. I år vil vi derfor forsøge at konvertere til 

en Carlsberg turnering. Det bliver en social holdturnering 

for alle, hvor der spilles en Mexican scramble.  

  

E. Meddelelser   IAB 

F. Økonomi og regnskab   Vi følger budgettet. 

Evt.  

Næste møde Onsdag d. 3/8-2022 kl. 18:30 i klubhuset 

 

Roskilde d. 10/7-2022 

Ref.: RJ 

 

 

  



   

Dragsholm Golf Club    Side 4  

Oversigt over aktiviteter aftalt i bestyrelsen  
  

Nr.     Aktion     Ansvarlig     Deadline     Status     

1     Kontakter Charly vedr. klubturneringer og 

pladsproblemer.  
Carl   03-06-2022  

     

2   Opfølgning på Players 1st – medlemsundersøgelse  Marianne, 

Lars, Steve  
31-07-2022  

   

3  Kontakt Steve vedr. ”synlighed” i Asnæs Centeret ved 

OK arrangementer  
Erik  31-07-2022  

  

4  Opfølgning ift. FunnelFirst kokntrakt og antal leads  Steve  31-07-2022  

  

5  Opsæt sommerturnering i Golfbox.  Regnar  31-07-2022  

  

        

  

     

  

   


