RRDGK GENERALFORSAMLING 2018
Dato mandag den 9. april 2018
Sted Bronx Burger, Roskilde
Referent Stephen Skriver
Deltagere
Sebastian, Stephen, Palle, Jens, Svend, Stefan, Christian, Mik, Rasmus, Torben, Kristoffer, Martin, Kenneth

Dagsorden generalforsamling 2018
1. Valg af dirigent og referent
Stephen
2. Aflæggelse og godkendelse af formandens beretning
Formanden Jens Schønherr fortalte om stor aktivitet med mange discgolf arrangementer for besøgende på
banen i årets løb. Det giver PR for sporten og penge i klubkassen til vedligehold og lavt kontingent for medlemmerne. Jens deltog i præsentation af discgolfen på Roskilde Ring racerdag i juni måned, hvor også borgmesteren deltog. RRDGK er også med i år søndag 10. juni 2018, hvor Roskilde Ring racerbane bliver fejret
med en event.
Der er kommet nye medlemmer til i årets løb. Dejligt med nye spillere, så tag gerne en ven med. Godt at
RRDGK facebook siden bliver brugt til at skrive, hvis man tager ud og spiller, det lokker også andre spillere
til og viser aktivitet på banen.
Klubben havde selv sparet sammen til indkøb af 3 nye discgolf kurve, så banen kunne udvides til 12 huller i
august 2017. Derudover havde Stephen søgt kommunens fond om støtte på 12.000 kr., som vi har fået til
indkøb af nye tee-skilte til alle huller (Kristoffer arbejder på design), 12 nye hulnumre til kurvene så de får
de rigtige tal på samt en folderboks til at sætte op så besøgende i parken kan tage et bane/scorekort. Klubmesterskabet i 2017 tog Stephen Skriver hjem.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab og budget
Kasserer Martin Knudsen fremlagde regnskabet som blev godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag
4.1 Sommertræning 2018 = onsdag kl. 18.00-21.00
RRDGK starter sommer discgolf træning onsdage kl. 18.00-21.00.
Første tee-off er onsdag 11. april 2018.
4.2 Forårsklargøring af Ringen – onsdag 2. maj kl. 17.00
Opfriskning af discgolf banen til sommergolfen.
Arbejdsdag #1 er onsdag den 2. maj fra kl. 17.00, hvor følgende opgaver skal laves.
- tee-sten skal renses og males gule-hvide-røde
- nye hulnumre 1-12 skal sættes på kurvetoppe
- kurvekæder skal re-galvaniseres med spray
- folderboks til scorekort skal skrues op
- de gamle tee-skilte skal skrues af, så der er klart til nye tee-skilte
- evt. male tee-pæle igen
4.3 Grundlovsgolfen 15 års jubilæumsturnering – tirsdag 5. juni
I år har vi 15 års jubilæum og arrangerer en fest discgolf match på banens fødselsdag, der er grundlovsdag den 5. juni. Roskilde Ring jubilæumsgolf program:
Åben turnering for alle. 2 x 12 huller. Pause med grill frokost (Jens).
Tilmelding via Facebook event/DGI betaling (SS). Max 48 deltagere.
Pris kr. 100,- inkl. frokost og pengepræmier til CTP og de bedste i hver række.
Open spillere fra hvid tee, resten fra Gul tee. Nye mini discs med RRDGK jubilæums logo på bliver trykt, måske også nogle mere heavy minier (SS). Der blev
stemt om designet og flertal for forslag A, der ses til højre.
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4.4 Roskilde Åben fællestræning – 6. maj 2018 RUC/Ringen
RRDGK inviterer til fællestræning Roskilde Open den 6. maj, hvor alle er velkomne, dog max. 48 spillere (4
på hvert hold. Kristoffer laver en Facebook event med program og info.
Program forslag søndag den 6. maj
09.00 Mødes på Roskilde Ring, holddeling
09.30 Tee-off 12 huller Hvid-tee
11.30 Frokost pause på Ringen (medbring selv)
12.30 Mødes på RUC hul #1, seedning af hold
13.00 Tee-off 18 huller Gul-tee
16.00 Forventet slut
Formålet er fællestræning med andre spillere op til sommerens turneringer og få en go’ vind dag sammen.
Deltagergebyr 0 kr., men dem som vil være med i hole-in-one pulje og CTP kaster en 20 kr. i kassen.
De 10 kr. går til CTP og 10 kr. til hole-in-one, hvis hole-in-one ikke lykkes, går beløbet til RRDGK.
5. Fastsættelse af kontingent 2018
Kontingent kr. 150,- for 2018 bedes betalt senest den 1. maj.
Beløbet kan overføres til RRDGK konto i Nordea reg. 2905 konto 2551610260
Tekst til kontingent indbetaling KT18 Dit navn (eksempel KT18 Peter Pedal)

6. Valg af formand
Formand Jens blev genvalgt
7. Valg af kasserer
Kasserer Martin genvalgt
8. Valg af øvrig bestyrelse, 1 medlem og 1 suppleant
Bestyrelsesmedlemmer Palle og suppleant Rasmus blev genvalgt
9. Valg af revisor
Revisor Stephen blev genvalgt. Stephen er også daglig administrator af roskildering.dk websiden og booker
af instruktører til discgolf events på Ringen og passer roskildering.dk mailen.
10. Eventuelt
Under eventuelt kom følgende forslag og bemærkninger.


Sponsor til EM i Discgolf 2018
RRDGK discgolf juniorspiller Sebastian Pauli er udpeget til at deltage i EM i Discgolf 2018 i Kroatien og i
den forbindelse foreslog Stephen, at klubben sponsorerede Sebastian med 1000 kr. til turens udgifter.
Der var enstemmig vedtagelse for tilskuddet. Sebastian (Rasmus Pauli) kan henvende sig til kassereren
efterfølgende med info om kontooverførsel.



Roskilde Ring Rundt Racerbanedag 10. juni
Christian der er medlem af RRDGK er også initiativtager til Roskilde Ring Rundt (racerbanen) og de holder en stor racing dag søndag den 10. juni på Ringen mellem 10-15, hvor discgolfen også er velkommen
til at lave en putting og discgolf event ved amfiscene hullet (#6). Hullerne 7-12 kan også spilles. Kom og
hygge med og præsenter discgolfsporten.
https://www.visitroskilde.dk/ringen-rundt-iv-gdk1080066



RRDGK T-shirt
Snakken om klub T-shirts kom op igen. Vi prøver igen at få trykt nogle trøjer. Polotrøjer vil være cool
med logo på ryggen og på brystet. Stephen sender et logo til Christian, der kender en, der kan lave det
til vektor grafik og Christian kender også en, der kan trykke trøjer. Vi ser, hvad der er af muligheder.



Tak til alle for en hyggelig generalforsamling med mad og gode snakke. Go’ vind i 2018 på Ringen.
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