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Referat af bestyrelsesmødet den 28.02.2023 kl. 14.00. 
 

Dagsorden:  

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

Regnar 

Afbud: Lars 

Ikke mødt:  

 

B. Gennemgang og underskrift af 

referater fra tidligere møder 

 

Referat af 10/01 og DGCs regnskab for 2022 blev 

underskrevet. 

C. Orientering/meddelelser fra 

formanden  

Dagens møde havde først og fremmest fokus på forbered-

else til den ordinære generalforsamling d. 26/03. 

Birthes udkast til beretning fik følgende 

forslag/kommentarer med på vejen: 

• tilføjelser til beretningen vedr. turneringshold og 

resultater 

• opmærksomhed på at vi dækker hele Fårevejle 

området 

• nævn gerne at medlemmerne skal huske at booke 

tider i Golfbox 

•  

 

Der ligger et forslag til vedtægtsændring fra medlemmer 

som vi skal have med og supplere med bestyrelsens eget 

forslag. Hertil kommer bestyrelsen forslag til 

vedtægtsændring af §14 

 

På valg er Marianne, Erik og Regnar. 

 

Årets golfer – Regnar laver et udkast til tekst.  

 

D. Meddelelser fra øvrige besty-

relsesmedlemmer og udvalg: 

 

Baneudvalg  

                                                     

 

 

 

 

 

Aktuelt er der arbejdet med rydning af træer samt opda-

tering af bunkere. Der er lejet en maskine til flisning. 

Vi har indhentet tilladelse til skydning af råger/krager på 

anlægget og vores jæger er gået i gang med arbejdet. 

Samtidig arbejdes der også med at efterse/forny stære-

kasser i håb om at lokke flere af de ønskede fugle til.   

Det er besluttet at det nye tordenskur placeres til højre 

for Tee 58 på 18 hulsbanens Hul 6.  

 

Sponsorudvalg/Erhvervsnet-

værk  

 

 

Vi vil implementere en fordelspakke til vore sponsorer. 

Pakken tænkes fx at indeholde fire greenfee billetter til 

Par3 banen, prøvemedlemskaber til reduceret pris, mulig-

hed for ”company day” m. spil på Par3. Erik laver et 

udkast. 

Udvalget har afholdt møde m. SuperBrugsen Asnæs, og i 

den forbindelse udarbejdes en oversigt over hvilke mod-

ydelser klubben leverer ifm. Sponsoratet. 
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Dagsorden:  

Forslag om at afholde et arrangement på Lyngen (fx 

fredag d. 26/5 eller lørdag d. 27/5) blev godt modtaget. 

Erik arbejder videre med at konkretisere dette. 

På fredag d. 3/3 – afholdes puttekonkurrence i Asnæs 

Centeret. Kontaktadresser på deltagere videregives til 

rekrutteringsudvalget for opfølgning. 

 

Juniorudvalg  

 

 

IAB 

Sportsudvalg  

 

 

Der er udsendt invitation udsendt til opstart til de tilmeld-

te medlemmer. Opstartsarrangement afholdes på PGA 

Sweden National i Bara, Sverige.  

 

Begynderudvalg  

 

 

Det går lidt trægt med deltagelsen i lørdagsspillet, hvor 

der typisk kun er 2 – 3 deltagere.  

Opfølgning fra Players1st har givet en 12 – 13 mentorer, 

der er klar til den kommende sæson. 

  

Rekrutteringsudvalg  

 

 

Senest har udvalget haft møde m. DGU vedr. kampagne i 

2023. Vi tilslutter os denne kampagne, der på mange 

måder er lig med de FunnelFirst kampagner vi har 

arbejdet med de seneste tre år. Altså annoncering via 

FaceBook af 3 timers arrangementer til en fast pris pr. 

deltager. 

Steve har udarbejdet et budget for udvalgets arbejde i 

2023. 

 

Klubhus mv. 

 

 

IAB 

Restaurant  

 

 

IAB 

IT/Hjemmeside 

 

 

IAB 

Turneringsudvalg  

 

 

Tredje version af turneringsplan for 2023 er udarbejdet. 

Annoncering for åbningsturneringen påbegyndes nu. 

 

Eventudvalg  

 

 

 

E. Meddelelser   

 

F. Økonomi og regnskab  Regnskabet for 2022 er færdiggjort og godkendt af 

revisionen.  

 

 

Evt. 

 

 

 

Steve kunne meddelel at ”Hole-in-one shootout” på hul 

27 vender tilbage i denne sæson.  

Der vil blive mulighed for at købe 3 bolde/forsøg for kr. 

50,- eller 7 bolde/forsøg for kr. 100,-. 
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Dagsorden:  

En Hole-in-one udløser en præmie bestående to overnat-

ninger for 2 personer på Dragsholm Slot. Lykkes det ikke 

for nogen at lave Hole-in-one, vil præmien gå til den der 

kom nærmest flaget. Samtidig vil der så også være en   

2. plads til næstnærmest flaget, hvilket giver tre stk. 

Cleveland wedges, samt en 3. plads til næst-næst 

nærmest flaget, der giver en overraskelse. 

 

Næste møde 

 

 

  

26/03-2023 kl. 10:00 i klubhuset – Generalforsamling 

26/03-2023 kl. 12:00 i klubhuset - Konstituering 

 
Roskilde d. 01/03-2023 

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 25/03-2023 

    

2 Vitrineskab til pokaler. Regnar 28/03-2023 

 

3 Udkast til fordelspakke for sponsorer Erik 28/03-2023 

 

4 Udkast til årets golfer tekst Regnar 25/03-2023 

 

5 Arrangement i Lyngen – hvornår og hvad? Erik 01/04-2023 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


