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Referat af bestyrelsesmødet d. 07.09.2022 kl. 18.30 i klubhuset. 
 

Dagsorden:  

A. Konstatering af fremmødte Til stede: Birthe, Uffe, Marianne, Lars, Regnar 

Afbud: Erik, Mogens 

Ikke mødt: Carl 

 

B. Gennemgang og underskrift af 

referater fra tidligere møder 

 

Referat af 3/8 blev underskrevet af de tilstedeværende. 

C. Orientering/meddelelser fra 

formanden  

Birthe orienterede om at opfølgning på Players 1st med-

lemsundersøgelse er igangsat. Vi planlægger at tale med 

DGU i løbet af efteråret vedr. spørgsmålene i Players 1st 

og formulering af samme. 

 

Det tidligere udsendte opråb til medlemmerne om hjælp 

og ideer til at skaffe nye medlemmer, har kun resulteret i 

beskedne fem mails med bl.a. forslag om mulighed for 

sommer holdtræning og reducering af rough på 9 Hullers 

banen. 

 

Spil med dag søndag d. 21/8 havde 12 deltagere hvoraf 

alle fremmødte indmeldte sig som prøvemedlemmer. 

Der er afsendt en ansøgning til SGO om optagelse i 

samarbejdet- svar afventes. 

 

Vi er blevet kontaktet af en fond vedr. mulighed for til-

skud til almennyttige formål/aktiviteter. I den anledning 

prøver vi at udarbejde nogle aktivitetsforslag, der kan 

indsendes til fonden. 

 

Den 13/9 afholdes et arrangement ifm. Odsherred 

Kommunens livstilsprojekt. Der er pt. tilmeldt otte delta-

gere. 

  

D. Meddelelser fra øvrige besty-

relsesmedlemmer og udvalg: 

 

Baneudvalg  

                                                     

 

 

 

 

 

Greenkeeperne og Steve holder møde 8/9 som opfølgning 

på banens status. Tanken er at fastlægge en plan for 

banens vedligehold og kommende tiltag for optimering af 

denne. 

 

Sponsorudvalg/Erhvervsnet-

værk  

 

 

Planen er at deltage i 2 – 3 arrangementer i samarbejde 

med OK. Vi satser på at have et godt tilbud med på 

standen hver gang. 

Juniorudvalg  

 

 

Udvalget har udsendt en undersøgelse til juniorerne for at 

afdække interessen for juniorgolf. Undersøgelsen blev ud-

sendt til 41, hvoraf 5 har besvaret. Desværre viser disse 

besvarelser, at der egentlig ikke er den store interesse for 

juniorgolf i DGC. 

 

Sportsudvalg  IAB 
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Dagsorden:  

 

 

Begynderudvalg  

 

 

Status på spil med dagen: af de 12 nye prøvemedlemmer 

er det pt. lykkedes at kontakte seks. De øvrige forsøges 

kontaktet torsdag og samtidig fordeles disse til mentorer.  

Alle har fået en velkomst på mail. 

 

Begynderturnering afholdt d. 3/9 med ni deltagere. Blev 

gennemført med pæne scores. Begynderne indbydes til 

sæsonafslutningsturnering for året 2022 d. 24/9 kl. 

13.30. 

 

Begynderundersøgelse for ”begyndere der ikke fortsatte i 

2021” er udsendt til 41 medlemmer. Indtil videre har 34 

svaret. Det generelle svar er manglende tid, afstand, er 

flyttet, medens der i øvrigt udtrykkes megen tilfredshed 

med begynderforløbet. 

 

Rekrutteringsudvalg  

 

 

Udvalget arbejder på at fastlægge en strategiplan i løbet 

af oktober. 

Klubhus mv. 

 

 

Vi holder fortsat et vågent øje med rengøringsstandarden 

på toiletterne. 

Restaurant  

 

 

IAB 

IT/Hjemmeside 

 

 

IAB 

Turneringsudvalg  

 

 

Den 20/8 afholdte vi som noget nyt en social sommer-

scramble. Desværre kun med 40 deltagere. Men ikke 

desto mindre en overordentlig hyggelig dag for de 

fremmødte. 

 

Klubmesterskaberne i slagspil afvikledes d. 27. og 28. 

august. I år med 37 deltagere fordelt på seks rækker. På 

trods af en gevaldig regnbyge lørdag formiddag, forløb 

weekenden ganske fint. KM i hulspil afvikles i weekenden 

d. 17. og 18. september. 

 

Udvalget vil på et kommende møde tage hele konceptet 

op til overvejelse og derefter give bestyrelsen et input til 

KM 2023. 

 

Det forventes stadig at vi d. 2/10 er vært for DGUs 

landsfinale i Holdturneringen for ungdomsspillere under 

25 år. 

 

Eventudvalg  

 

 

 

E. Meddelelser   
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Dagsorden:  

F. Økonomi og regnskab  Vi følger budgettet med et lille plus. 

 

Evt. 

 

 

 

 

Næste møde 

 

 

 

Roskilde d. 11/9-2022 

Ref.: RJ 

 

 

 

 

 

  

Afholdes tirsdag d. 4/10-2022 kl. 18:30 i klubhuset. 
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Oversigt over aktiviteter aftalt i bestyrelsen 
 

Nr.    Aktion    Ansvarlig    Deadline    Status    

1    Kontakter Charly vedr. klubturneringer og pladspro-
blemer. 

Carl  03-06-2022 

    

2 Indsamling af aktivitetsforslag til fond Regnar 17-09-2022 

 

    

 

    

 

 

 

 

 
 

 
 
 


