
 1 

 
 

Dagsorden til bestyrelsesmøde i Dronninglund Golfklub  
 
Dato: 14. januar 2020 

Tid: Kl. 17.00 – 21.00 

Sted: Mødelokalet i klubhuset 

Aftensmad:  kl. 18.30 Ansvarlig BP 

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

Christiansen (TC), Jens Dalsgaard (JD), Bo Pedersen (BOP), Marianne Bang Poulsen 

(MP), Birgitte Røgilds Lund (BRL), Jacob Munch Hansen (JMH), Anja Morsing/ref. 

(AM), Morten Jensen/Baneejer (MJ)  

 

 
Dagsorden:  
 
2001-01: Godkendelse af dagsorden 

En enig bestyrelse godkendt dagsordenen 
 

2001-02: 5 min til orientering fra hver deltager (Der tages tid 😊) 
Kort orientering fra hver deltager om, hvordan tingens tilstand er i de enkelte 
udvalg. 

 
2001-03: Orientering v. formanden 

 SGN – ekstraordinært møde torsdag den 16/2. BP orienterede forventninger til 
mødet. Det er vigtigt der bliver orienteret til medlemmerne om resultaterne af 
møde. 

 4Golf: BP orienterede om det seneste møde 
 DGUs repræsentantskabsmøde: BP tager afsted og inviterer til at en eller to flere 

fra bestyrelsen kunne tænke sig at deltage 20-21 marts 2020 i Korsør.  
 
2001-04: Økonomi  

Det blev præciseret, at har man ikke meldt sig ud pr. 31/12, har man tilkendegivet 
medlemskab for det kommende år.  
Regnskabet for 2019 blev gennemgået. Regnskabet viste et tilfredsstillende resultat. 
Budgettet for 2020 blev efterfølgende drøftet. 
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2001-05: Ændring i kontingent/vedtægtsændring 
2001-05a: Indstilling af JD 

Baggrund: Det er svært at argumentere for stigninger i kontingent, dette selvom alting 
stiger løbende år til år, især lønninger og drivmidler. 
Så længe at der ikke er en løbende stigning i kontingent, så skal løsningen på 
ovennævnte findes ved nedskæringer, manglende udført arbejde, manglende indkøb 
af nyt materiel, manglende udvikling. 
Løsningsforslag: Kontingent indeks reguleres, dog minimum 100,- årligt over en 
periode på 5 år, derefter tilpasses kontingent til forbruget/budget. 
DVS at det kan stige, men også falde. 

2001-05b: Indstilling af BP 
Samme problematik som Jens har indstillet 
Løsningsforslag: Der foreslås at vi fastsætter kontingentet året forud -altså i 2020 
fastsætter vi 2021. 
Bestyrelsen diskuterede begge indstillinger og blev enige om at støtte indstillingen 
fra JD, så der bliver taget udgangspunkt i nettoprisindekset. Dette kræver en 
vedtægtsændring, der skal vedtages til kommende generalforsamling. JMH laver et 
udkast til vedtægtsændringen. 
 

2001-06: Adgangsforhold til Café – BP 
Henset til at der er åbnet op for arrangementer skal der være adskillelse mellem cafe 
og sal. Når sal er optaget, henvises til toilet i lejligheden 

 Løsningsforslag: Skydedøre – evt. aflukning. 
Bestyrelsen støttede forslaget. BP indhenter tilbud og arbejder videre med 
løsningen. 

 
2001-07: Event i Dronninglund Handel – BP 
 Forslag om at DGK indgår i en Dronninglund ugen, med specialpris på bl.a. Greenfee. 
2001-07a: Info om event 
 Forslag: Vi giver polterabend på par 3 banen til max 2 x 15 
 Bestyrelsen støttede forslaget. I tilbuddet skal der stå, at datoen skal aftales med DGK. 
 
2001-08: Godkendelse af turneringsplan – TC 
2001-08a: Turneringsplan 

Baggrund: Turneringsudvalget ønsker godkendelse af turneringsplan for 2020, da 
der har været lidt snak frem og tilbage m.h.t. til afholdelses tidspunkter – bl.a. for 
klubmesterskabet. Derfor mener vi at vi behøver den endelige godkendelse af 
bestyrelsen inden vi fortsætter vores planlægning. 
Turneringsplanen blev godkendt med enkelte ændringer. 

 
2001-09: P-plads til Klubmestrene – TC 

Baggrund: Vi ønsker at sætte mere fokus på – Klubmesterskabet. 
Løsningsforslag: Vi i turneringsudvalget, ønsker at lave to P-pladser – med skilte hvor 
der står Klubmester Dame og Klubmester Herre, ind til næste gang der afholdes 
mesterskab. Dette for at skabe mere opmærksomhed omkring klubmesterskabet.  
På baggrund af drøftelsen, ønsker bestyrelsen punktet drøftet på næste møde. 
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2001-10: Sportstrup – Hjælp ved turneringer – JS 
Baggrund: Starter - turneringsansvarlig - indtastning til DGU Hjemmekampe 2020                      
Efterhånden er vi blevet flere og flere hold, samt i 2020 er der yderligere et 
ungdomshold, der skal spille, de pågældende weekender. Vi har tidligere kunne selv 
klare dette med lidt hjælp fra Søren Vestergaard inden for egne rækker, men de 3 
weekender begynder at bliver vanskelige at finde egnet - og ledigt mandskab til at 
klare opgaven.  
Løsningsforslag: Et turneringsudvalg der klare denne opgave. 
Det var enighed om, at det er formanden for udvalget/bestyrelsesrepræsentanten 
der er ansvarlig for turneringerne. Der skal dog søges efter hjælp/frivillige til at 
hjælpe til de 3 weekender der er Danmarksturnering. I næste nyhedsmail skal der 
rekrutteres til opgaven og der skal detaljeret beskrives, hvad der ønskes af 
hjælperne, da det kræver en vis pondus/visse kompetencer til at meste opgaven. Der 
laves et udkastet til næste nyhedsmail til bestyrelsen til godkendelse. 

 
2001-11: Generalforsamling 26. februar 2020 kl. 19 
 På valg er BOP, MP, TC, JS og JP. 

JS og JB genopstiller ikke.  
AM træder ud af bestyrelsen af private årsager. 
BOP, TC og MP genopstiller 
BP er på valg og genopstiller som formand. 
JMH opstiller som nyt medlem. 
På baggrund af ovenstående lægges op til, at der kun er 7 medlemmer i bestyrelsen 
og ingen suppleanter. 
Der lægges desuden op til, at JD fremadrettet er formand for juniorudvalget og 
sportstruppen. 
Det forudsætter desuden, at klubsekretæren også agerer som bestyrelsessekretær. 

 JMH søger en kandidat til dirigentposten. 
 Der vil igen blive inviteret til spisning før generalforsamlingen. 

MJ og JMH vil krydse medlemmer af ved indgange. 
BP og BRL sørger for at alle deadlines overholdes. 
BP udarbejder bestyrelsens beretning og rundsender den til bestyrelsen til 
bemærkninger. 

 Bestyrelsen mødes kl. 17 
 
2001-12: Mødekalender 

Næste møde 
 
2001-13: Eventuelt 
 TC: Undersøger muligheden for, at man kan støtte DGK via OK benzinkort. 
 TC: Den 6/6 afholdes para-golf –alle er velkommen til at deltage. 

JB: Ønsker mere oplysning om spil om vinteren, hvad må man og hvornår. 
PH: Orienterer om enkelte ændringer på banen. 
PH: Orienterer om en sponsoraftale for bunkerriver. 

 
2001-14:  Personale 
 
Sekretæren 
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TODO-Liste 
 ”Ombygning” af indgangsområdet (BP, BA, MJ 2019) 
 Retningslinjer for GF skrives ind i forretningsordenen.  
 Funktionsbeskrivelse for udvalgene. 


