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Referat af bestyrelsesmøde den 25.05.2022 kl. 18.30 i klubhuset. 
 

Dagsorden:  

A. Konstatering af fremmødte Til stede: Birthe, Uffe, Erik, Lars, Marianne, Steve og 

Regnar 

Afbud: Carl og Mogens 

Ikke mødt:  

 

B. Gennemgang og underskrift af 

referater fra tidligere møder 

 

Referater fra bestyrelsesmøderne 10/03 og 19/04 blev 

underskrevet. 

C. Orientering/meddelelser fra 

formanden  

DGA og DGC er enige om, at DGA alene foretager den 

daglige drift af banen. Det er alene i DGCs interesse, at 

DGC udfører enkeltstående forskønnelse opgaver, som 

ikke hører under DGA's daglige drift. 

  

D. Meddelelser fra øvrige besty-

relsesmedlemmer og udvalg: 

 

Baneudvalg  

                                                     

 

 

 

 

 

Senest er der blevet slået gærder. I næste uge slås 

skrænterne ved søerne. 

Steve og greenkeeperne har fokus på greens, både mht. 

rågernes hærgen og mhb. på at fremme væksten i 

græsset.  

 

Sponsorudvalg/Erhvervsnet-

værk  

 

 

Erik gennemgik sit udkast til en drejebog vedr. arbejdet/ 

opgaverne i sponsorudvalget. Bestyrelsen var enige om 

at det var et fint stykke arbejde og et godt værktøj, der 

evt. kunne inspirere til noget lignende i andre udvalg.   

Sponsormatchen forsøges flyttet til d. 10. august.   

Erhvervsnetværksmøde er afholdt dd. Her uddeltes en 

invitation til deltagerne til at invitere virksomhedens 

medarbejdere ud at spille på Par 3 bane (uden betaling) 

inkl. lidt instruktion. Evt. forplejning i denne 

sammenhæng aftaler virksomheden selv med Charly. 

Ellers fortsætter netværket med sine månedlige møder. 

 

Juniorudvalg  

 

 

IAB 

Sportsudvalg  

 

 

Der er sendt invitationer ud til alle relevante deltagere på 

Danmarksturneringsholdene. 

Regionsgolf er kommet fint fra start, således har et af 

holdene foreløbig vundet alle sine kampe. 

 

Begynderudvalg  

 

 

Vi har pt. ca. 35 begyndere i gang. 

Alle er blevet kontaktet og fordelt mellem mentorer.  

Rekrutteringsudvalg  

 

 

Vi har afholdt inspirationsmøde m. DGU (Michael 

Jürgensen). 

Funnel First er startet pr. 1/5. Pt. er det lidt op ad bakke 

med forholdsvis begrænset interesse, men vi fortsætter 

juni måned ud. 
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Dagsorden:  

Vedrørende Players 1st kommer den første medlemsun-

dersøgelse ud i juli måned. Her er det vigtigt at vi får 

fulgt op på alle input der måtte være fra medlemmerne. 

 

Klubhus mv. 

 

 

IAB 

Restaurant  

 

 

Forslag om at lave en spørgeskemaundersøgelse målret-

tet de der ikke tilmelder sig spisning, for at høre hvad der 

afholder den fra at deltage. 

Samtidigt skal vi have fulgt op på den aktuelle situation 

omkring pladsproblemerne ifm. klubturneringer, spisning, 

præmieoverrækkelse og spisende gæster. 

 

IT/Hjemmeside 

 

 

IAB 

Turneringsudvalg  

 

 

DGC HF Forsikring Open 2022 planmæssigt afholdt d. 

15/5 med 71 deltagere. Ikke prangende men tilfredsstil-

lende. Næste turnering er DGC Bech menswear Open 

2022 d. 12/6. 

 

Eventudvalg  

 

 

Vores del af de 20.000 kr. modtaget til anvendelse ifm. 

Tour de France vil blive anvendt til bannere, der opsættes 

ved banen, til store prikkede bjergtrøjer der placeres på 

buggies ude på banen og til at male hvide cykler på Hul 

13s fairway. 

 

E. Meddelelser  IAB 

 

 

 

F. Økonomi og regnskab  Vi følger budgettet. 

 

Evt. 

 

 

 

Steve spurgte hvordan bestyrelsen forholdt sig til at 

grupper af medlemmer af og til anmoder om at få 

mulighed for at blokere et antal starttider til et 

enkeltstående arrangement.  

Bestyrelsens holdning er pt. at ifm. enkeltstående 

arrangementer (max. 1 gang årligt), vil dette kunne 

tillades. Der vil kun være tale om løbende start og 

arrangementet skal operere med en tilmeldingsfrist på en 

uge før afholdelse, så evt. ubrugte tider kan frigives i 

ordentlig tid. 

 

Næste møde 

 

 

 

 

 

 

Roskilde d. 30/05-2022 

Ref.: RJ 

06/07-2022 kl. 18:30 i klubhuset  
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Dagsorden:  

 

 

  

 

 
 
 

 
 

 
 
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 

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 


