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Referat af bestyrelsesmødet den 22.11.2022 kl. 18.30 i klubhuset. 
 

Dagsorden:  

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

Regnar 

Afbud: Carl og Lars 

Ikke mødt:  

 

B. Gennemgang og underskrift af 

referater fra tidligere møder 

 

Referat af 18/10 blev underskrevet,  

C. Orientering/meddelelser fra 

formanden  

Birthe orienterede om webinar vedr. Kvinder og Golf. 

Vi afventer svar fra Sparekassen Sjælland Fonden. Vi har 

tilsagn om tilskud til et tordenskur fra en fond under 

afvikling og skuret indkøbes inden 1/12. 

Der skulle ligeledes komme svar i denne uge vedr. midler 

fra Gudbjørg og Ejnar Honorés Fond. 

Apropos fonde er det i øvrigt afgørende for evt. ansøg-

ninger og succes med samme, at vi har en projektbeskri-

velse (herunder formål, indhold og målsætning for pro-

jektet), et budget og en præcisering af hvad det er vi 

søger tilskud til. 

 

D. Meddelelser fra øvrige besty-

relsesmedlemmer og udvalg: 

 

Baneudvalg  

                                                     

 

 

 

 

 

Ifølge besvarelser i Players 1st er vi klart udfordrede på 

kvaliteten på måtterne på drivingrange. De bør skiftes ca. 

hvert 4. år. Vi må forsøge at finde midler til at indkøbe 

nye måtter.  

Placering af det nye tordenskur skal fastsættes. Steve 

udarbejder et forslag. 

Ellers har det været en stille og rolig periode med diverse 

vinterklargøring (bænke er hentet, boldvaskere nedtaget, 

mv.). 

    

Sponsorudvalg/Erhvervsnet-

værk  

 

 

Forslag om konkurrence ved arrangmenter i Asnæs 

Centeret, hvor interesserede afleverer navn og mailadres-

se og har mulighed for eksempelvis at vinde et prøve-

medlemskab. Opfølgning med mail til alle deltagere med 

fx invitation til Golfens dag/Spil med dag. Følges op med 

mail lige inden arrangementerne. Til foråret kunne en 

præmie evt. være greenfee billetter til Par3 banen.  

 

Juniorudvalg  

 

 

IAB 

Sportsudvalg  

 

 

IAB 

Begynderudvalg  

 

 

Fortsætter med at arrangere lørdagsmatch for begyndere 

på 9 huls banen. 

 

Rekrutteringsudvalg  Lars har indkaldt til udvalgsmøde d. 29/11. 
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Dagsorden:  

 

 

Klubhus mv. 

 

 

IAB 

Restaurant  

 

 

IAB 

IT/Hjemmeside 

 

 

IAB 

Turneringsudvalg  

 

 

Udvalget afholdt planlægningsmøde d. 22/10 og 

turneringsplan for 2023 er udarbejdet. 

Bestyrelsen kunne tilslutte sig, at der til klubmesterska-

berne i 2023 ikke skal betales turneringsfee. Ligeledes 

var der opbakning til at begrænse herrerækkens slag-

spilsmesterskab til to runder (ligesom de øvrige rækker) 

 

Eventudvalg  

 

 

Årets Frivilligmatch afholdtes d. 29/10 med 40 deltagere. 

Arrangementet forløb fint, herunder med forplejning fra 

SuperBrugsen Asnæs. 

 

Ifm. Årets golfer bør vi nedfælde hvilke kriterier der 

anvendes for valg af samme. Marianne udarbejder et 

udkast. 

 

Steve foreslog at vi igen prøver at afholde en Hole-in-one 

shoot out konkurrence på hul 27. 

 

E. Meddelelser   

F. Økonomi og regnskab  Følger budget. 

 

 

Evt. 

 

 

 

Steve undersøger om booking ift. Par3 banen skal ske 

minimum 60 minutter før start? 

 

Næste møde 

 

 

  

10/01-2023 kl. 18:30 i klubhuset 

Nytårstræf d. 15/01-2023 kl. 10:00 i klubhuset. 

 
Roskilde d. 27/11-2022 

Ref.: RJ 
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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 Udarbejde flyer til diverse offentlige arrangementer. Erik/Steve 30/11-2022 

 

3 Vitrineskab til pokaler. Regnar 31/12-2022 

 

4 Forslag til kriterier for valg af Årets golfer.  Marianne 31/12-2022 

 

5 Forslag til placering af nyt tordenskur. Steve 31/12-2022 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


