Forretningsorden for Sportsudvalget i DGC.
Nærværende forretningsorden omhandler følgende:
1. Formål og målsætning.
2. Opgaver.
3. Sammensætning.
4. Samarbejde med øvrige udvalg.
5. Økonomi.

1. Formål.
At tilsikre Dragsholm Golf Club altid har en turnerings Dame og Herre afdeling der spiller i DGU regi,
og at de spillere der måtte opfylde kravene til udtagelse, udtages på sportslige krav.
Årligt revurdere målsætningerne for de enkelte hold, i sæson 2018 er målsætningen at holdet i 4. division
skal etablere sig og at kvalifikations hold Dame og Herre skal gennemføre sæsonen med stærkest mulig
holdopstilling. I sæson 2019 er det ambitionen at 1. hold Herre skal spille med om oprykning og at
kvalifikationsrække holdet Herre skal slutte i top 2. For Dame holdet er den fremtidige målsætning, at få
flere spillere til turneringsholdet, så det på sigt kan spille med om top 2.

2. Opgaver.
Udvalget skal tilse at der udarbejdes løbende planer for hvorledes DGC
sportsligt set ønsker at udvikle sig i såvel indeværende sæson som i en fremtid. Dette
gælder både Dame og Herre hold, samt individuelt for spillerne.
Sportsudvalget indstiller hvor mange hold der skal tilmeldes DGU.
Formand og træner skal sørge for at udtage såvel Dame som Herre spillere til det antal tilmeldte
turneringshold i DGU.
Udvalget skal iværksætte tiltag der styrker det sociale og sportslige sammenhold blandt de
spillere der er udtaget.

Sportsudvalget planlægger og gennemfører i samarbejde med klubbens træner, almindelig
træning, såvel i hold som individuelt samt arrangerer i det omfang det er muligt,
intern løbende turnering, med tællende runder.
Der vil årligt i marts/april blive afholdt personlige samtaler med træneren, omkring individuelle mål for
sæsonen.
Udvalget udpeger/vælger holdkaptajner for de turneringshold der er tilmeldt via DGU.
Spilleplaner, resultater, referater m.m. indsættes på klubbens hjemmeside under
Sportsudvalget.
Formanden holder møde(r) med udvalgets medlemmer og fremsender referat af møde(r)
til medlemmer, samt til bestyrelsens kontaktperson i udvalget.
Udvalget udpeger en ansvarlig redaktør der sørger for at de til udvalget relaterede
oplysninger på hjemmesiden er relevante.

3. Regionsgolf
Udvalget koordinerer tilmelding af hold, ud fra tilmelding foretaget i Golfbox fra klubbens medlemmer.
Der indkaldes til orienteringsmøde med holdkaptajner fra de respektive hold, senest i november måned.
Holdkaptajnerne udtager hold, ud fra tilmeldingslisten fra Golfbox, så flest muligt får mulighed for at spille.

4. Sammensætning.
Udvalget ledes af en formand.
Formanden udpeger/finder de øvrige medlemmer der skal bruges til udvalget. Udvalget er
selv supplerende med medlemmer.
Udvalgets medlemmer bør, senest før sæsonafslutningen give oplysning om
fortsat arbejde i udvalget for det kommende år.
Udvalget har en kontaktperson i bestyrelsen, som skal inviteres med til møder i nødvendigt
omfang. Denne person bringer udvalgets ønsker o. lign. op på bestyrelsens møder.

5. Samarbejde med øvrige udvalg.
Sportsudvalget samarbejder med klubbens Turnerings-, Junior- og Sponsorudvalg
samt øvrige udvalg hvor det findes naturligt. Udvalget må ikke selv kontakte sponsorer

uden dette er godkendt af sponsorudvalgets formand.

6. Økonomi.
Udvalgets formand godkender alle økonomiske dispositioner under udvalgets budget og
attesterer alle tilhørende regninger og fakturaer.
Udvalgets formand har overfor bestyrelsen ansvaret for budgettets overholdelse, og
forretningsfører assisterer og har påtaleret og -pligt i forhold til opfølgningen af
budgettet.
Udvalget udarbejder budgetforslag til den kommende sæson og fremsender
dette til bestyrelsen i h.t. meddelt tids termin.
Ved budgetansøgning kan det være befordrende for ansøgningen at den suppleres med
en hensigtserklæring, kort beskrivelse af aktivitetsplanen (årshjul) for den kommende sæson.
Når budgettet er behandlet af bestyrelsen, returnerer forretningsfører det færdigbehandlede og
eventuelt tilrettede budget til udvalget. Bestyrelsen indarbejder herefter budgettet i
det samlede budgetforslag for klubben.
Såfremt det vedtagne budget for et udvalg er forskellig fra udvalgets oplæg, skal udvalget
fremsende korrigeret aktivitetsplan tilpasset det rettede budget.
Dermed er bestyrelsen/sekretariatet orienteret om hvorledes de tildelte midlerne er tænkt
anvendt.

