Referat bestyrelsesmøde 17.02.20
1. Konstituering af bestyrelsen.
• Formand. Søren
• Næstformand. Georg.
• Match udvalg. Søren.
• Sponsor og marketing udvalg. Erik.
• Facebook ansvarlig og kontakt til hjemmesiden. Agner.
• Bane udvalg. Per.
• Kasserer. Ester.
• Begynder udvalg. Georg, Erik, Søren.
2. Generalforsamlingen og punkter herfra
a. Skraldespande.
• Per og Georg står for opsætning af de nye skraldespande. Vi får en skole
praktikant der bliver tilknyttet greenkeeperne og projekt skraldespande.
b. Hjemmesiden – overtagelse.
• Torben der er medlem I klubben vil gerne stå for overtagelsen af hjemmesiden
nu hvor bjørn stopper. Det er bestyrelsen meget taknemmelige for at han vil. Tak
til Torben. Agner tager kontakt til Bjørn og Torben for et overdragelsesmøde.
c. Klubhuset indvendigt, hvad gør vi.
• Georg er tovholder for projekt klubhus. Vi hører nærmere.
d. Auktionsregler glemte ting hvordan.
• Søren står for auktionerne og de vil komme på hjemmesiden tilknyttet div
turneringer.
e. Ingas forslag om annoncering.
• Bestyrelsen mener ikke der pt er økonomi I klubben til reklamer I lokal aviserne.
Vi vi gerne prøve om det er muligt at lokal aviserne kan se en historie I Djurs golf
klub. Georg kommer med på råd ifht informationer på lokal radioer.
3. Facebook - hvem gør hvad, hvordan kommer vi i gang.
• Agner er ansvarlig.
4. Sponsorer? er de i hus og hvem - Skilte på disse ved klubhus.
• Erik laver aftaler og henter sponsorater inden den sidste weekend I marts. Erik

opdatere Ester ifht skiltning.
5. Nimtofte & Omegns Erhvervs Klub NOEK - Medlemskab?
• Grundet økonomiske årsager beslutter vi ikke at fortsætte medlemskabet I
NOEK. Vi vil selvfølgelig gerne stadigvæk gerne være samarbejdsvillige I Nimtofte
og omegn og i/de er altid velkomne på Djurs golf bane.
6. Dansk golfguide - skal vi være med her??
• Ester undersøger tilbudet!
7. Nye sæsontiltag for flere medlemmer.
• Facebook – Hjemmesiden – Træningsdage – Begynder udvalg – Åbenhus dage
forår og efterår
8. Bjørn stopper.
• Bestyrelsen vil gerne rette en stor tak til vores forhænværende formand I
klubben, Bjørn. Du har været utrolig dygtig, flitting og et stort aktiv for en klub
som DGK. Vi håber selvfølgelig du stadig vil være et aktivt medlem både på
banen men også uden for. Vi ses Bjørn. Mvh. Bestyrelsen.
9. Evt.
• Erik og søren mødes den 8/3 I klubhuset for at opradere vores bags.
Referent. Søren.

