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Indkaldelse til bestyrelsesmøde i Dronninglund Golfklub  
 
Dato: 07. januar 2019 

Tid: Kl. 17.00 – 20.00 

Sted: Mødelokalet i klubhuset 

Aftensmad:  Ansvarlig BP 

Deltagere: Bjarne Pedersen (BP), Peter Hostrup (PH), June Bøgsted (JB), Jan Schunck (JS), Tina 

Christiansen (TC), Bo Pedersen (BOP), Radi Pedersen (RP), Anja Morsing/ref. (AM), Morten 

Jensen/Baneejer (MJ)  

 

Afbud: Jens Dalsgaard (JD),  Marianne Bang Poulsen (MP),  

 
 

 

Dagsorden:  
 
 
1901-01: Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 
 
1901-02: Økonomi  

Flex medlemmer i DGK må ikke benytte greenfee billetter til at spille runder i DGK. Flex 
medlemmer skal indbetale greenfee før runden påbegyndes. 
 
Greenfee billetterne udformes således at der er plads til at den enkelte sponsor skal 
notere/stemple sit navn/logo på Greenfee billetterne. Der skal desuden påføres at Greenfee 
billetter ikke kan benyttes at klubbens flexmedlemmer. 
 
1901-03: Økonomi, herunder evt. revurdering af budget og drøftelse af årsregnskab 
BOP gennemgik det revurderede budget og bestyrelsen diskuterede mulige tilpasninger, 
hvorefter budgettet blev tilrettet. 
 
1901-04: Genforhandling af sponsorbudget 
Bestyrelsen fastholder det fastsatte sponsorbudget. 
 
1901-05: Behandling af faktura 
BP informerede om, at der fremover kun kan fremsendes faktura til info@dronninglund-
golfklub.dk, hvilket bestyrelsen godkendte. 
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1901-06: Orientering v. formanden 
1901-07: Generalforsamling 
Dagsorden til generalforsamlingen den 13/-19 blev fremlagt og godkendt. 
Forslag til dirigent er Jacob Munch Hansen 
 
1901-08: Nye procedurer i 2019 (AM) 
De nye procedurer for indsendelse og indstillinger til kommende bestyrelsesmøder, blev 
gennemgået og bestyrelsen vedtog oplægget. 
 
1901-09: Natur og skrønevandring   
Oplægget fra Niels Rasmussen om en natur og skrønevandring lørdag den 11/5-19 kl. 6-8 blev 
godkendt af bestyrelsen. 
 
1901-10: TODO-listen 
Listen blev gennemgået 

 
1901-11: Golfspilleren i Centrum 
 Intet nyt 
 
1901-12 Udvalgene 
1901-13: Banen 
 PH orienterede om møde samt gennemgang af banen med Brian fra Greenkeeper gården. 
 
1901-14: Pr.- Markedsføring 
 Intet nyt 
 
1901-15: Medlemshvervning 

1901-16: Status og idéer for 2019 
BP orienterede om tidligere og kommende tiltag. Med bl.a. kampagne på facebook for nye 
medlemmer. BP og MJ deltager fremover i møderne i medlemshvervnings udvalgets møder. 
Udvalget er tænkt som en tænketank/idégenererings fora, men står ikke for den udførende del. 
Konkrete idéers udførende del overdrages til Bestyrelsen, der uddeler opgaven til relevante 
udvalg/medlemmer. 
 

1901-17 Turnering og aktiviteter 
1901-18: Turneringsplan 
Turneringsplanen blev gennemgået.  
PH efterlyste en turnering midt i maj, hvilket der har været tradition for i hele klubbens historie. 
Radi udarbejder en liste over, hvilke gaver”, de enkelte sponsorer giver til de enkelte turneringer 
eller som DGK frit kan bruges til de forskellige turneringer. 
Udvalget undersøger mulighederne for at lave anderledes turneringer for på den måde at 
tiltrække flere deltagere til de enkelte turneringer. 
 
Greenkeeperne er kommet med en idé om at arrangere en match ”Greenkeepernes hævn”. 
Dette godkendte bestyrelsen, men det skal ikke koste timer for greenkeeperne/det skal være via 
frivilligt arbejde fra greenkeeperne. PH taler om det konkrete tiltag med Brian (Greenkeeper), 
for at undersøge om de er interesserede på disse vilkår 
 
1901-19: Tirsdagsgolf 
Bestyrelsen blev enige om at fortsætte med tirsdagsgolf, hvorefter bestyrelsen evaluerer i juni. 
BP vil gerne være ansvarlig for oprettelsen af ”boldene” til de enkelte tirsdage. 
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1901-20: Klubhus og Driving Range 
 Der er et stort ønske om at få nye måtter på driving range. 
 
1901-21: Café 

1901-22: Status 
Der indrykkes jobopslag på jobnet og der udsøges kandidater, der indkaldes til samtale. 
 

1901-23: Regel 
 Gennemgang af lokalregler (Mail fra Alf) 

Bestyrelsen har enkelte bemærkninger til de udarbejdede lokalregler.  
PH tager den op med udvalget. 

 
1901-24: Handicap 

Der er lavet års regulering – 167 af DGK´s medlemmer der ikke har EGA handicap og de kan 
derfor ikke deltage i turneringer i andre klubber. De kan godt spille golf også som med greenfee i 
andre klubber. 
 

1901-25: Sport/ 
JS orienterede om flere tiltag og ønsker, hvilket skal indleveres som en indstilling til næste 
bestyrelsesmøde.  
Der er arrangeret træningslejr i april. 
 
1901-26: Hole-In-One turnering,  
JS gav en kort orientering om udformningen af konceptet. 
Bestyrelsen ønsker at konceptet udvides med en passus om, at bestyrelsen orienteres om 
indtægter og at bestyrelsen skal godkende udbetalingen af midlerne.  
Herefter godkendes konceptet. 
 

1901-27: Juniorer 
Juniorudvalget består nu på 5 personer, Casper, Kenn, Kim, Lena og JD. 
Der er afholdt det første møde og har fordelt flere af opgaverne. De flere hænder i udvalget gør 
at det nu er muligt bedre og lettere at løse flere opgaver i forbindelse med juniorarbejdet. 
Første tiltag er allerede den 19. januar, en tur til Volstrup i simulatoren. 
Opstart for juniorerne er mandag den 1. april. 

 
1901-28: Medlems- og begynderudvalg 
 BP orienterer om tilgang af medlemmer. 
 Pt. Er der 3 tilmeldte til første begynderhold i 29-31/3-19. 
 
1901-29: Radi 
 Intet nyt 
 
1901-30: Mødekalender 

1901-31: Næste møde/Strategimøde 
Strategimøde lørdag den 2. marts 2019 kl. 8-16 i DGK. 
Bestyrelsen mødes til generalforsamlingen den 13/2-19 kl. 17. 

 
1901-32: Eventuelt  

PH: Et medlem har bedt om at få bekræftet vores etikette regler. Dette medtages til næste 
ordinære bestyrelsesmøde. 
BOP: Spørger om et telefonnr. Hvad det er til. JS undersøger sagen. 
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BOP: Får et tjek af vores forsikringer inkl. priser fra Privat Sikring Erhverv. 
 

 
1901-33: Personale 
 Intet nyt udover hvad der er talt om under øvrige punkter. 
 
Sekretæren 
 
 
 
TODO-Liste 

 ”Ombygning” af indgangsområdet (BP, BA, MJ 2019) 

 Retningslinjer for GF skrives ind i forretningsordenen. (BP og AM – 01.19) 

 Funktionsbeskrivelse for udvalgene (BP og AM samler input 01.19) 

 
 


	Indkaldelse til bestyrelsesmøde i Dronninglund Golfklub
	Dagsorden:

