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     Dato: 19. august 2019 

Referat fra bestyrelsesmødet, mandag den 12. august 2019  

 

Mødested: Jørn Lavtsen 

Tidspunkt: 17:00 – 21:30 

 

Deltagere: Lars Nøhr Olsen, Jens Ødegaard, Niels Gram, Anders Michaelsen, Susanne 

Keller, Jan Nyborg, Jørn Lavtsen  

 

Referent: Susanne Keller 
 

1.   Godkendelse af sidste mødereferat fra den 3. juni 2019   

➢ Godkendt 

2.   Opfølgning fra sidste møde. 

• Klubbens 30-års jubilæum 

➢ I stedet for jubilæum arbejdes der på en hyggeaften med gourmet 

• Overdækning på driving range 

➢ Projekt er under udarbejdelse 

• Bestyrelsens strategi 

➢ Der arbejdes på sagen 

• Adfærd i klubben 

➢ Der arbejdes på sagen 

• Medlemsmøde (hvad gør bestyrelsen) 

➢ Forventes afholdt torsdag den 19. september 2019 for formænd og 

næstformænd for klubberne i klubben og formænd for udvalg 

• Facebook 

➢ Klubben facebook side ”Maribo Sø Golfklub” kører i klubbens regi. 

• Orienteringsmøde om hjertestarter 

➢ Der kigges på et oplæg  

• Luksus match 

➢ Aflyst 

• Sponsor match 

➢ Dato er flyttet til torsdag den 12. september 2019 

3. Orientering fra Formanden, LNO 

• Der var kommet klage over øl-automaten. 

➢ Eftersom der er opsat en ny automat, forventes der ikke yderligere 

problemer med denne. 

4. Orientering fra Kassereren, JN 

• Antal medlemmer på nuværende tidspunkt er: 

➢ 511 fuldtids- og 55 Flex-medlemmer 

• Regnskab for perioden 1/1-2019 til 31/7-2019 blev forelagt og det ser godt ud 

➢ Der bliver kigget på en forenkling og nemmere oversigt af 

kontoposter 

5. Orientering fra Sekretæren, SK 

• Hjemmeside 

➢ Efter lidt startvanskeligheder er siden nu oppe og køre. 

• Facebook 

➢ Der er tre administratorer på klubbens facebook: 

Thomas Greisgaard Larsen, Bent Ole Andersen og Susanne Keller 
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• Golfspilleren i Centrum  

➢ Klubben får meget stor ros  

• Det er af sikkerhedsmæssige årsager kun muligt at logge ind som gæst på 

computeren på kontoret. 

• Der ønskes klarhed over, hvordan service fra mad-leverandørerne skal 

behandles/klargøres til returnering 

6. Orientering fra Personaleudvalget, JL 

• DGU’s vejledning til ansættelseskontrakter vil fremover blive anvendt. 

7. Orientering fra Turnerings- og Lov & Regeludvalget, JN 

• Der er lavet en Drejebog for afholdelse af matcher og opsætning af banen før 

match, som ligger på kontoret. 

• Regel og etikette er på plads. 

8. Orientering fra Husudvalget, JØ 

• Maling af huset er sat i gang. 

• Pålægning af tagrygning er udskudt til marts 2020. 

• Mandagsdrengene og bunkerriverholdet får Logo trøjer. 

• Der er indkøbt en ny skobørste, som står foran indgangen. 

• Klubben vil modtage en el-bil fra Ringtved 

• Udendørs møbler er ved at være udtjent – nogle er allerede i stykker 

➢ Der vil blive købt nye på udsalg 

9. Orientering fra Bane- og Miljøudvalget, NG  

• Klubben har haft besøg af Morten Buckhøj fra Golfbladet, som fik en god 

oplevelse af vores bane, og nød godt af juniorerne pandekagedag. 

• Benyttelse af overfladevand fungerer efter hensigten. 

➢ Vandforbrug fra vandværket er reduceret væsentlig. 

• En dykker fra Jyske Golfbolde A/S har været i gang og ”fisket” ca. 15.000 

bolde på hul 6 og ca. 6.000 bolde på hul 11. 

• Forsøget med markeringsflag på hul 1’s green er blevet positivt modtaget. 

➢ Der vil komme flag eller lignende på alle huller, så green vil 

fremover bestå af 3 zoner og ikke som i dag 4 zoner. 

• Der kigges på nye skilte til teestederne, så der kommer information ved alle 

teesteder. Forudsætningen er, at vi får lov af myndighederne. 

• Greenkeeperne har haft en medhjælper i 3 måneder fra 1/4 til 30/6. Dette er 

blevet forlænget til 30/9-2019. 

• Mandagsdrengene har fået en ny hjælper, som hjælper greenkeeperne. 

• Der er planer om at udvide området omkring indspilsgreenen, så indspil på op 

til 50m bliver mulige.  

• Såning af fairway skal ske med maskine, og der kigges på tilbud af en brugt. 

• ’Skæve’ teesteder bliver rettet op inden årets udgang. 

10. Orientering fra Ungdomsudvalget, SK 

• Ungdomsafdelingen har holdt ”Sjov Sommer Golf” i uge 32 over 3 dage, hvor 

det var godt besøgt. 

• I Årgangsmesterskaberne i Viborg deltog Andreas Ploug-Madsen (13 år) som 

vandt bronze, og Oliver Christensen (16 år) som klarede en 12. plads. 

• Næste match er Lampematchen den 30. august 2019 

11. Orientering fra Eliteudvalget, LNO 

• Intet nyt 

12. Orientering fra Handicapudvalg,  

• Intet nyt 

13. Orientering fra Shopudvalget, NG 

• Bestillinger af tøjvarer til 2020 er i gang 

14. Orientering fra PR- og Medlemsudvalget, AM 

• I forhold til sidste år har klubben netto fået 2 nye medlemmer. 
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➢ 35 har benyttet intro-tilbuddet og 9 prøvemedlemmer 

15. Orientering fra Sponsorudvalget, AM 

• Intet nyt 

 

16. Orientering fra Introudvalget, JL 

• Møde med Introudvalget om hvervning af medlemmer. 

➢ Der bliver nedsat en gruppe, som skal arbejde med forslag. 

• Ordensregler incl. Adfærd og ansvarlighed 

➢ Der arbejdes på sagen 

17. Indlæg fra Bent Ole Andersen 

Henvisning til hvordan andre klubber har hvervet nye medlemmer: 

https://www.golf.dk/nyhed/sj%C3%A6llandsk-klub-viser-vejen-flere-end-100-nye-

medlemmer-siden-

januar?fbclid=IwAR0sIW0VEm1EBneGXKmF7pjeRChoiCAKDK3um7GnhvG2Sd4M

WIrgeLyc0jA 
18. Evt., 

 

19. Næste møde 

Aftales senere 

 

https://www.golf.dk/nyhed/sj%C3%A6llandsk-klub-viser-vejen-flere-end-100-nye-medlemmer-siden-januar?fbclid=IwAR0sIW0VEm1EBneGXKmF7pjeRChoiCAKDK3um7GnhvG2Sd4MWIrgeLyc0jA
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