
 

Dragsholm Golf Club  Side 1 

Referat af bestyrelsesmøde den 19.04.2022 kl. 18.30 i klubhuset. 
 

Dagsorden:  

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

Regnar  

Afbud: Marianne  

Ikke mødt: 

 

B. Gennemgang og underskrift af 

referater fra tidligere møder 

 

Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 23/03 blev 

underskrevet. 

C. Orientering/meddelelser fra 

formanden  

Birthe gjorte kort rede for det nyligt afholdte DGU repræ-

sentantskabsmøde, hvor temaet bl.a. omhandlede udfor-

dringen ift. at der bliver flere og flere ”klubuafhængige” 

medlemmer ude i klubberne. Altså medlemmer der ikke 

ønsker at involvere sig i klublivet; men blot vil spille golf 

med vennerne.  

Herudover orienteredes om en der er sendt en ny 

forespørgsel til DGUs jurister vedr. frivilligt arbejde i en 

klub/klubejerkonstruktion som vores. 

   

  

D. Meddelelser fra øvrige besty-

relsesmedlemmer og udvalg: 

 

Baneudvalg  

                                                     

 

 

 

 

 

Arbejdet med banen er, efter det store vinterarbejde, nu 

kommet ind i en mere rolig periode. Uffe arbejder på at 

forsøge at samle et hold til at male terrassen.  

Steve er i kontakt med DGU vedr. mulighederne for at få 

out-of-bounds grænser ved hul 15 over mod Hul 1 på Par 

3 banen. 

 

Vi skal (desværre) igen komme med en kraftig opfordring 

til medlemmerne om at huske at rette nedslagsmærker 

og at rive i bunkers når de er ude på banen. 

 

Sponsorudvalg/Erhvervsnet-

værk  

 

 

Baneguiden er klar. Der er behov for at sælge lidt flere 

annoncer til baneguiden. 

Vi har en fortsat dialog med OK vedr. sponsoratet, og har 

materiale modtaget, der kan bruges målrettet mod med-

lemmerne. Erik samarbejder med Erling om at få 

udarbejdet et kompendium omhandlende udvalgets 

ansvarsområder. 

Birthe følger op med Erling om det fremadrettede arbejde 

med Erhvervsnetværket. 

 

Juniorudvalg  

 

 

Carl har udsendt en mail til netværket for at samle nogle 

forældre der vil være aktive i udvalgsarbejdet. Deadline 

for tilbagemelding er sat til d. 8. maj. 

 

 

Sportsudvalg  

 

 

Udvalget har udarbejdet en sponsormodel, der sikrer 

afstemning/koordinering med Sponsorudvalget.  

I år har vi 6 hold tilmeldt til Regionsgolf. 
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Dagsorden:  

  

Begynderudvalg  

 

 

Mogens har kontaktet begyndere fra sidste år for at få 

gennemført og afsluttet forløbet.   

 

Rekrutteringsudvalg  

 

 

Vi er som tidligere tilmeldt Golfens dag d. 24. april. Pt. er 

der 18 tilmeldte via DGU. Vi skal huske at lægge ”flyer” til 

denne type arrangementer på vores facebook side. 

Vi prøver igen i år med Funnel First kampagne. Opstart er 

i maj. 

Vi skal have lavet et Fyraftensgolf tilbud der kan 

distribueres til deltagerne i Erhvervsnetværket. 

Forslag om vi skulle prøve at tilbyde Shortgame 

arrangementer for erhvervsnetværket? 

 

Vi planlægger et møde med DGU. Steve kontakter 

Michael Jürgensen for at aftale nærmere. 

 

Klubhus mv. 

 

 

IAB 

 

Restaurant  

 

 

Ovenpå den noget kaotiske spisning og præmieoverræk-

kelse ifm. SuperBrugsen Asnæs, tager Carl en snak med 

Charly om at sikre den fornødne plads til såvel spisende 

som ikke spisende medlemmer ifm. disse turneringsdage. 

 

IT/Hjemmeside 

 

 

Den nye hjemmeside er søsat. Tjek gerne om der er fejl 

og mangler på siden.  

Turneringsudvalg  

 

 

SuperBrugsen Asnæs afholdt d. 10. april med 76 

deltagere. Ganske pænt fremmøde og som vanligt flotte 

præmier fra sponsor. 

Næste klubturnering er HF Forsikring Open d. 15. maj. 

 

Eventudvalg  

 

 

IAB 

E. Meddelelser  Vi har sammen med Boldklubben og Borgerforeningen 

Fårevejle modtaget kr. 20.000 til udsmykning/promo-

vering ifm. Tour de France. 

 

Fin omtale om DGC og Ældresagen i Golfavisens april-

nummer. 

 

F. Økonomi og regnskab  VI følger budget. 

 

Evt. 

 

 

 

 

Næste møde 

 

 

 

 

Onsdag d. 25/05 kl. 18:30 i klubhuset. 
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Dagsorden:  

 

 

 

 

 

 

Roskilde d. 24-04-2022 

Ref.: RJ  
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Oversigt over aktiviteter aftalt i bestyrelsen 
 

Nr.    Aktion    Ansvarlig    Deadline    Status    

1  Beskrivelse af arbejdet ifm. Erhvervsnetværket.  Erling  30-04-2022  

  

2 Tour de France og DGC? Birthe 22-05-2022 

 

3 Steve aftaler rekrutteringsmøde m. DGU Steve 25-04-2022 

 

4 Birthe og Erling afklarer arbejdet m. Erhvervsnetværket Birthe 30-04-2022 

 

    

 

    

 


