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Referat af o 
Ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. september 2018 kl. 17.00-23.00 i 

klubhuset ved Dronninglund Golfklub. 
 
Aftensmad: Ansvarlig BP 
 
Deltager: Bjarne Pedersen  BP 

Peter Hostrup  PH 
June Bøgsted  JB 
Jan Schunck  JS  
Jens Dalsgaard JD 
Bo Pedersen  BOP 
Radi Pedersen  RP 
Marianne Bang Poulsen MP 
Anja Morsing (ref.) AM 

 
Afbud: Tina Christiansen TC   
 Morten Jensen (Baneejer) MJ  
 

Denne gang starter vi med pkt. 6. 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
2. Orientering v. formanden 

2.1. TODO-listen 
Listen blev gennemgået og tilrettet. 

3. Golfspilleren i Centrum 
BP gennemgik de seneste resultater i GIC, der gennemgående var positive. 

4. Økonomi  
4.1. Halvårsregnskab 

Saldobalance, resultatopgørelse samt debitorliste blev udleveret på møde og herefter gennemgået. 
BOP udsender nyt materiale opgjort pr 1/9. 

4.2. Kontingent/Debitorliste 
Der er taget kontakt til alle medlemmer, der var i restance, og det er stort set lykkedes at få alle 
manglende kontingenter hjem.  

4.3. Nets PBS 
Det er muligt at indbetale kontingent via betalingsservice.  
Det skal, i den forbindelse, tages op på medlemsmødet, om der er stemning for, at der indbetales 
kontingent 1 gang om året. Den endelige afgørelse skal tages på generalforsamlingen i 2019. 
Det koster kr. 5,32 pr kørsel pr. medlem der bliver oprettet på PBS. Derfor vil der være en økonomisk 
og administrativ besparelse ved kun at opkræve kontingent 1 gang om året. Dette forventes først at 
kunne sættes i værk til 2020. Hvis der er stemning for det, skal det tages med på generalforsamlingen.  
Det, at vi vælger at bruge PBS, er ikke afhængig af, om der skal betales 1 eller 2 gange om året. 
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4.4. MobilePay Café  

Dette er oprettet og det er køreklar 
4.5. Brugen af kr. 20.000,- som Nordea fonden har bevilliget til indkøb af golf udstyr. 

Casper og JD har kigget på fordelingen af sæt som de 20.000 kan dække, men der er ikke penge til, at 
der kan opnås en helt optimal løsning. Optimal løsning ville være 11 dame halvsæt, 4 11-14 sæt og 2 
8-11 sæt. Dette vil dog koste kr.  8.000 over budget, så forslag er 9 damesæt, 2 11-14, 1 8-11. (JD) 
Dette blev enstemmigt godkendt af bestyrelsen. 

 
5. Sponsorer 

Der skal genforhandles sponsoraftaler for kr. 180.000 
Det skal gøres mere synligt, hvem der er vores sponsorer. 
Der er vinsmagning den 10. oktober. 
  

6. Udvalgene 
6.1. Banen 

Se mail fra PH 
Der overvejes om DGU skal kontaktes til en gennemgang af processerne i Greenkeeper gården. 

6.2. Pr.- Markedsføring 
De sidste 14 dage i september skal der køres en kampagne på facebook om at spille 4 betal for 3. 
Dette fortsætter i hele oktober inkl. en øl/vand pr. person. (Ansvarlig: Radi) 
I vinterhalvåret skal der udfærdiges en plan for Pr. – Markedsføring 2019 

6.3. Medlemshvervning 
Møde på torsdag den. 6/9. 

6.4. Turnering og aktiviteter 
Der er lige afholdt pro’ens match med stor succes. 
JB ønsker, der skal udarbejdes en drejebog over, hvordan man skal køre turneringer fra a-z. 
JB ønsker desuden, at der oprettes en konto til de enkelte turneringer, således at man først er tilmeldt 
turneringen, når betalingen er registreret. Dette kan evt. også ske via mobilepay.  
Dette aftales mellem JB og BOP. 
BP opfordrer til, at der laves et oplæg til en Cup-turnering. 

6.4.1.  Hole in one klub. 
JS forelagde et oplæg til, hvordan et koncept med Hole in one turnering/konkurrence kan sættes 
op. Formålet er at støtte unge talenter i klubben. Bestyrelsen skal godkende uddelingen. 
Sportstruppen (JS) laver et dokument, der nærmere beskriver konceptet. 
Bestyrelsen godkendte initiativet. 

6.5. Klubhus og Driving Range 
BP har modtaget en lejekontrakt fra MJ. BP sender den videre til bestyrelsen. 
Pt. bliver Driving Range renoveret af Landsby Pedellerne. 
JD efterspørger ure (både uden og inden for) til Driving Range. (JC og MP) 

6.5.1.  Buggyer. håndtering i 2019. (JS) 
JS ønsker, at buggyer fremover bliver håndteres af greenkeeperstaben. PH og JS arbejder videre 
med dette. 

6.5.2.  Nye måtter på Driving Range 
Det blev besluttet, at SparV Fonden skal søges om midler til nye måtter. 

6.6. Café 
Efter gensidig aftale med Spisebordet, stopper samarbejdet med udgangen af september. 
Der er søgt spiritusbevilling, der er under behandling. Der er søgt næringsbrev og der er lavet en aftale 
med Unibrew. Dette betyder, DGK pr. 1/10 har mulighed for at sælge drikkevarer. BP og AM foreslår 
at fra okt. 2018 til feb. 2019 er det DGK, der står for Caféen, med hjælp fra nogle unge mennesker. Er 
der arrangementer, kan der bestilles mad udefra.  Ønsker spilere at få mad efter en runde, kan der 
være mulighed for at bestille mad fra restaurationer eller forretninger fra Dronninglund. 
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Man kunne evt. spørge medlemmerne på medlemsmødet, hvilket serviceniveau de ønsker og hvad det 
må koste, hvis DGK selv står for caféen. 
BP laver et udkast der sendes til bestyrelsen og efter godkendelse til medlemmerne. 

6.7. Regel 
Der kommer mange nye regler i 2019 og BP opfordrer til, at man gennemgår de nye regler på 
medlemsmødet. 
Regeludvalget tager på regelkursus i 7. oktober i Brønderslev for at blive opdateret på de nye regler. 

6.8. Handicap 
Intet 

6.9. Sport 
Dameholdet har gjort det rigtigt godt og skal spille om oprykning. 

6.10. Juniorer 
Der er ca. 30 juniorer til træning og der dukker ca. 18 op til træning hver gang, hvilket giver 6 min 
sammen med Casper pr spiller. Dette er utilfredsstillende både for medlemmerne og for Casper. 

6.11. Medlems- og begynderudvalg 
Der har lige været 8 nye begyndere igennem begynderkursus.  
Til næste år har BP stillet sig til rådighed for Sportshøjskolen som konsulent, til at vejlede de elever 
der har tilmeldt sig i ugerne 29-31. Dette har Sportshøjskolen accepteret og der arbejdes videre med 
en egentlig aftale. 

7. Radi 
DGK har en god par 3-bane, men Radi hører ofte, at den ikke bliver prioriteret højt nok i forbindelse med 
pleje og vedligehold. PH er enig i at 18-hullers banen bliver prioriteret højest og det er naturligt. Der er en 
vedligeholdelses plan/rutiner, der bliver overholdt. PH tager det til efterretning. 
Radi får mange klager over, at etiketten ikke bliver overholdt på banen. Det bliver præciseret i en 
kommende nyheds mail, således at der bliver strammet op på overholdelse af reglerne. Det tages også op 
til næste medlemsmøde. 

8. Mødekalender 
8.1. Bestyrelseskursus 17 SEP. (BP)  

Kurset foregår i Aalborg Golfklub. Radi eftersender mødeindkaldelsen. 
8.2.  Medlemsmøde (BP) 

På medlemsmødet vil der blive gennemgået de nye regler samt etikette. 
Bestyrelsen vælger at afholde medlemsmødet den 21/11-18. Mødet bliver oprettet via golfbox, da vi 
ønsker en forholdstilmelding, da der kan være, at der er mange, der ønsker at deltage og der kan 
muligvis blive pladsmangel i klubbens egne lokaler. 

8.3. Næste møde 
BP udsender Doodle 

9. Eventuelt 
JD er ude og rejse i uge 42-44 og 26/12-18 til uge 1 2019, og deltager ikke på møder i disse perioder. 
PH: teested skilte flyttes snarest. 
PH har fået forespørgsel på om, det er muligt at få et 9 hullers medlemskab. (evt. billigere buggy) 
JB kommer med et forslag til evt. ændring af tavle opsætning/placering. 

10. Personale 
Punktet blev drøftet i bestyrelsen uden referat. 

 
TODO-Liste 

• Turneringsplan (JB - 2019) 

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

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

• Funktionsbeskrivelse for udvalgene input fra udvalgene 010817 (BP og AM samler input 01.19) 


