
 

 
 

Kirkevej 12 – 9330 Dronninglund – tlf. 33 15 10 20 – info@dronninglund-golfklub.dk – www.dronninglund-golfklub.dk 
 

 

Dagsorden Bestyrelsesmøde d. 13. juni 2022 kl. 17.00 

 

Tilstede: BLP, AM, BP, PN, JC, JW, JDH, HSP 

Referent: AK2 

 

1.       Godkendelse af dagsorden  

2.       Opfølgning fra sidst – opgavelisten gennemgås 

3.       Formandens 5 min:  

Der opfordres til stram mødedisciplin.   

4.       Økonomi  

Jeannette er i gang med at sætte sig ind i økonomien – første 

prioritet er 2. halvårs kontingenter, som udsendes hurtigst muligt. 

5.       Baneudvalget  

Vi er lidt bagefter i forhold til normalt på denne tid. Dette skyldes 

primært arbejdet med indspilsområdet og den manglende varme 

generelt. 

Greenkeeperne har udarbejdet en plan over maskinparken mhp. 

investeringer og leasinger til og med 2026. Der skal tages stilling 

hurtigst muligt, så vi kan være på forkant. Punktet kommer på igen 

til august! 

 

6.       Sponsorudvalget 

Vi har en stor dag foran os på fredag til sponsormatchen, hvor der 

er ca. 95 tilmeldte. Og vi glæder os rigtig meget til at hygge med og 

omkring vores sponsorer. 

 

7.       Turneringsudvalget  

Der er få tilmeldte til midsommermatchen, der skal som minimum 



være 20 tilmeldte for, at vi afholder turneringen.  

Så kom ud af busken, hvis du ved, at du gerne vil spille turneringen 

– tag din makker med og lad os få en god match.  

Der er fine præmier at hente! 

 

8.        Frivilligudvalget  

Til august afholdes første faste frivilligemøde – (dato følger i 

nyhedsbrev senere). Dette møde er for alle, som deltager i frivilligt 

arbejde i klubben eller har interesse herfor. 

Planen er, at disse møder fremover vil blive afholdt ca. hver 2. 

måned. 

Det vil være herigennem, der informeres fra bestyrelsen og 

frivilligeudvalget – og her, man kan komme med forslag og ideer. 

Hvis du også vil være med i frivilligeudvalget – kan du melde dig til 

AK2 på ak.elbrond@gmail.com 

 

9.        Rekrutteringsudvalget  

Funnel1 er nu afsluttet. Der skal laves statistik over, hvor mange vi 

har haft igennem, og vi skal have fulgt op på dem. JSW og BLP har 

ansvaret herfor. 

 

10. Junior/sportstrup udvalget  

Der er stor tilslutning til de yngstes træning, det halter lidt med 

juniorerne.  

Der er gang i div. turneringer – og styr på danmarksturneringen i 

weekenden. 

 

11. Begynderudvalget 

Vi forventer at komme næsten i mål mht. nye medlemmer.  

 



12. Sager til drøftelse/beslutning: 

 

a. Caféen – BLP 

Vi er glade for at præsentere Lisa, som vores daglige caféansvarlige 

– måske har I allerede mødt hende i weekenden?! Desuden arbejder 

vi på en aftale med en cafémedhjælper.  

Kurt og Bente vil I også møde, det kan være, I kender dem fra 

Hjarbæk Golfcenter, hvor de har været i flere år, de hjælper også 

med caféen og særligt ved større arrangementer. 

HSP og BLP er bestyrelsens café ansvarlige fremover. 

  

b. Proshoppen i fremtiden: - BLP 

Shoppen drives af Blokhus Golfcenter, og vi får 20% af overskuddet 

– svarende til ca. 60.000 kr. seneste år.  

Hvad vil vi i 2023?. 

Udsættes til næste møde. 

 

c. Trænernes arbejdsplan for 2023: - BLP 

Vi skal begynde at forholde os til, hvordan vi vil anvende trænerne i 

2023.  

BLP og JDH tager en snak med trænerne, så vi får deres udspil til 

deres plan for 2023. 

 

d. Forsikringstilbud fra GF - BLP 

Vedhæftet er tilbud fra GF, som med væsentlig bedre dækning er 

lidt billigere – dertil måske et sponsorat. Vedhæftet er også 

nuværende hvis nogen vil nørde. 

DGU har lavet et samarbejde med GF-forsikring, hvor vi har fået et 

godt tilbud. BP skal lige gennem sparekassen, da det er derigennem, 

vi har en aftale for nuværende. BP og BLP sørger for dette hurtigst 

muligt. 



 

e. Blokeringer - BLP 

Der skal nedsættes et udvalg, der er ansvarlig for blokeringer i 

forhold til klubber i klubben og turneringer/matcher. 

AK2 foreslår, at udvalget er et Klub i klubben-udvalg, som tager sig 

af samarbejdet med de KiK’er, vi har samt deres blokeringer. BLP, 

PN og AK2 melder sig til dette. 

 

f. Momsfritagelse. 

JSW undersøger dette. 

 

g. Jettes spørgehjørne: JCN 

Ideer, Struktur/logistik, Ansvar/hjælp, Iværksættelse. 

Er blevet besvaret undervejs på mødet. 

 

g. Handicapsum – AK2 

Hvem beslutter, hvilken handicapsum vi ønsker på banen og 

differentieringen på dagen / i weekends? Har vi den rette 

sum/differentiering i forhold til højsæsonen står for døren? 

Vi mener, vi har fastsat de rette summer pt. 

 

g. Eventuelt  

Jeannette spørger ind til bestyrelsens arbejde mht. strategi, 

målsætning og værdier. Der er et strategiudvalg, som arbejder med 

dette – Jeanettes inviteres med i arbejdet. 

Greenfee – hvor er vi i forhold til budget? Vi er ca. samme sted som 

sidste år. 

Boldmaskinen mangler mulighed for, at man kan betale med andet 

end poletter og mønter. JDH arbejder videre med dette. 

PN arbejder på at få en robot på prøve til græsslåning foran 



klubhuset. 

 

h. Personalet (lukket møde) HR-udvalget. 

Karina har ansøgt om deltagelse i kursus fra 29. august til 24. 

november ved UCN og Destination Nord, som hun bevilliges.  


