
 

Dragsholm Golf Club  Side 1 

Referat af bestyrelsesmødet den 18.10.2022 kl. 18.30 i klubhuset. 
 

Dagsorden:  

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

Afbud: Carl, Lars og Marianne 

Ikke mødt:  

 

B. Gennemgang og underskrift af 

referater fra tidligere møder 

 

Referat af 7/9 blev underskrevet,  

C. Orientering/meddelelser fra 

formanden  

Birthe orienterede om tilbagemelding fra SGO, der igen 

siger nej tak til vores deltagelse.  

Brugeraftale er genforhandlet og på plads med DGA for 

yderligere et år.  

Vi nedsætter projektgrupper vedr. de tildelte fondsmidler 

og anvendelsen af samme. Lars og Marianne vil være 

styrende og opstart forventes i løbet af november (Lise + 

Brita inddrages ift. Ældresagen og kommunens helbreds-

gruppe) 

Årets golfer uddeles ifm. generalforsamlingen. 

Der skal kigges mere på evt. ansøgningsmuligheder til 

diverse fonde.  

Players 1st medlemsundersøgelse er nu afsluttet. Steve 

udsender resultater. Marianne/Lars følger op. 

  

D. Meddelelser fra øvrige besty-

relsesmedlemmer og udvalg: 

 

Baneudvalg  

                                                     

 

 

 

 

 

Det har været en stille og rolig periode siden sidst. 

Propning er gennemført og der er lagt en plan for 

vinteren. René er stoppet og vi afventer at ny 

chefgreenkeeper tiltræder. Leif vil stadig arbejde deltids. 

Vinterbane på 18 hulsbanen i tilfælde af frost er klargjort 

så flagene blot flyttes fra sommergreens til vintergreens. 

    

Sponsorudvalg/Erhvervsnet-

værk  

 

 

Næste møde i Erhvervsnetværk forsøges afholdt ud af 

huset, og dernæst hos SuperBrugsen. Dette indtil vi har 

en ny restauratør. 

Aftale om deltagelse i arrangementer sammen med OK i 

Asnæs Centeret. Erik laver en flyer til uddeling.  

 

Juniorudvalg  

 

 

IAB 

Sportsudvalg  

 

 

Der afholdes træningslejr på PGA of Sweden til foråret. 

Udvalget afholder sæsonafslutning på søndag. 

Begynderudvalg  

 

 

Turnering sidst i september 10 af 40 inviterede deltog. 

20+ forventes til start til foråret – alle forsøgt kontaktet 

nogle få mangler. 

 

Rekrutteringsudvalg  

 

 

Lars har udarbejdet et udkast til strategi. Der udarbejdes 

Facebook opslag som medlemmerne meget gerne må 

dele fra deres egen FB side. 
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Dagsorden:  

Klubhus mv. 

 

 

Steve varetager pt. rengøring efter behov. 

Restaurant  

 

 

IAB 

IT/Hjemmeside 

 

 

IAB 

Turneringsudvalg  

 

 

Siden sidst har vi afviklet klubmesterskaber i hulspil. 

Restaurant Bothwell afslutningsmatch måtte, som 

bekendt, desværre aflyses. 

Den 2/10 var vi vært for DGUs landsfinale i holdturne-

ringen for ungdomsspillere under 25 år. Alt gik som det 

skulle og der var ros fra såvel spillere som DGU til både 

bane og vores afvikling af arrangementet. 

Udvalget afholder planlægningsmøde d. 22/10. 

 

Eventudvalg  

 

 

Årets Frivilligmatch afholdes d. 29/10 og forplejning 

hentes hos SuperBrugsen Asnæs. 

 

E. Meddelelser  Der arbejdes videre med et ønske om et vitrineskab til 

pokaler. 

 

F. Økonomi og regnskab  Følger budget. 

 

Forslag fra bestyrelsen til næste generalforsamling: 

ekstra opkrævningen hos fuldtidsmedlemmer på kr 100 til 

fritspilsaftalen med Kalundborg og Trelleborg, bortfalder 

og er fremadrettet en del af fuldtidskontingentet. 

 

Evt. 

 

 

 

Steve undersøger om booking ift. Par3 banen skal ske 

minimum 60 minutter før start? 

 

Næste møde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

22/11-2022 kl. 18:30 i klubhuset 

Julearrangement: 27/11 kl. 12:00 i klubhuset. 
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Oversigt over aktiviteter aftalt i bestyrelsen 
 

Nr.    Aktion    Ansvarlig    Deadline    Status    

1    Planlægning af aktiviteter ifm. Fondsmidler. Marianne/Lars 28/2-2023 

    

2 Evt. ansøgningsmuligheder til diverse fonde 

undersøges.  
 

Regnar 30/11-2022 

 

3 Udarbejde flyer til diverse offentlige arrangementer. Erik/Steve 30/11-2022 

 

4 Vitrineskab til pokaler. Regnar 31/12-2022 

 

    

 

    

 

 

 

 
 

 

 


