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     Dato: 26.10-2019 

Referat fra bestyrelsesmødet, mandag den 21. oktober 2019  

 

Mødested: Klubhuset 

Tidspunkt: 17:00 – 21:00 
      

Lars Nøhr Olsen, Niels Gram, Jens Ødegaard, Anders Michaelsen, Jan Nyborg, Jørn Lavtsen og 

Susanne Keller. 

 

Referent: Susanne Keller  
 

1.   Godkendelse af sidste mødereferat fra den 12. august 2019  

➢ Godkendt 

2.   Opfølgning fra sidste møde. 

• Overdækning på driving range - Overbygning af udslagssted. 

➢ Placeringen bliver ved nuv. undervisningssted med 3 udslagssteder nord for de 

nuværende. 

Bygningen bliver ca. 10x5 m og lavet med skråt tag efter lokalplanens 

bestemmelser som en trækonstruktion. 

Der er lavet tegninger, og beregning af bærende konstruktion. 

Opførelsen sker så vidt muligt via frivillig arbejdskraft. 

Forventer, at vi pr 31.10 har en byggeansøgning hos kommunen. 

• Bestyrelsens strategi og målsætning 

➢ Bliver behandlet mandag den 20. januar 2020 

• Ordensregler – adfærd og ansvarlighed 

➢ Bliver behandlet mandag den 20. januar 2020 

• Medlemsmøde for formænd og næstformænd for klubberne i klubben og formænd for 

udvalg 

➢ Mødet bliver fastlagt efter den 20. januar 2020 

• Nye skilte til tee-stederne 

➢ Flyttet til under Bane- og Miljøudvalget 

3. Orientering fra Formanden, LNO. 

• der har været møde i erfa gruppen, som blev afholdt i Maribo Sø Golfklub, alle 

golfklubber melder ud, at det har været et godt år. 

4. Orientering fra Kassereren, JN 

• Der blev givet en kort gennemgang af driftregnskabet 

• I samarbejde med Claus Bo Jensen, Mogens U. Pedersen og Jan Nyborg bliver den 

nuværende kontoplan ændret til en ny. 

5. Orientering fra Sekretæren, SK 

• Der ses på et Rekrutteringsforløb i samarbejde med DGU, idet Maribo Sø Golfklub 

har fået tilbuddet, om at være en af de 20 golfklubber, som DGU hjælper i 2020. 

6. Orientering fra Personaleudvalget, JL 

• Kursus i hjertestarter blev afholdt med succes den 10. oktober 2019. 

• Afholdelse af MU-samtaler sker i løbet af efterår/vinter. 

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

• Sponsor til Gløgg matchen den 10. november 2019 er SuperBrugsen, Maribo for 

gløgg og æbleskiver, og Golfshoppen for præmier. 

• Match/aktivitets kalender for 2020 er næsten på plads. 

➢ Matcher for 2020 er: 

19.04.2020 – Åbningsmatch 

28.06.2020 – Klubmatch 

20.09.2020 – Klubmatch 
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18.10.2020 – Cross Country match 

08.11.2020 – Gløgg match 

Erhvervsmatch – dato endnu ikke fastsat 

Sponsormatch – dato endnu ikke fastsat 

Klubmesterskaberne afholdes 5. – 6. september 2020 

• Villy Poulsen er startet på regelkursus. 

• Der kigges på antal hold til Regionsgolf for 2020. 

8. Orientering fra Husudvalget, JØ 

• Skotrende trænger til at blive repareret/udskiftet 

• Der laves halvtag til 5-6 golfbiler, startende, hvor der i dag er vaskekumme (som 

flyttes), og videre forbi gennemgangen, til enden af den bestående stensætning 

overfor bagskabene. 

• Gourmet aften 1. november 2019 er udsolgt. 

• Baneservice fortsætter i 2020, og måske skal der flere til at løfte denne opgave. 

• Indkøb af havemøbler til gården er udskudt til 2020. 

• Det kører perfekt i mandagsdrengene. Hjælpen herfra har sparet en banemand. 

9. Orientering fra Bane- og Miljøudvalget, NG  

• Nye skilte til tee-stederne 

➢ Der er sendt ansøgning til Lolland Kommune om opsætning af skilte, teested 

info og beplantning. 

• Da det kun er John Simonsen, som er sprøjte certificeret, bliver Per nu sendt på 

kursus, så han også kan blive sprøjte certificeret. 

• Der har været Miljøtilsyn, og det er godkendt. 

• Der er efter sået på fairway på hul 3, 4 og 5. Fremadrettet kan det være at der eftersås 

på andre hullers fairway, alt efter hvad erfaringen viser. 

• Markeringsflag til samtlige huller er endelig kommet og bliver sat op senest til 

sæsonstart 2020. 

• Klubben har haft besøg af en banearkitekt i september, og han havde nogle idéer til 

banen. Bliver offentliggjort ved lejlighed. 

• Der bliver sat en ny klokke op på hul 13, da den bestående er revnet. Samtidig bliver 

der sat klokke op på hul 5 og hul 15, hvis kommunen ikke spænder ben for os. 

10. Orientering fra Ungdomsudvalget, SK 

• Spillere fra ungdomsafdelingen har repræsenteret klubben ved flere turneringer. 

• Ungdomsafdelingen har modtage 6.000,00 kr. fra Lolland Kommune for 

sommeraktiviteten ”Sjov sommergolf”. 

• Juniorturneringen Young Star skal tilbage til torsdagen, og træning af eliten flyttes til 

en anden dag, i samråd med Thomas G. Larsen. Dette så der er plads til alle på 

banen. 

11. Orientering fra Eliteudvalget, LNO 

• Intet 

12. Orientering fra Handicapudvalg,  

• EGA Handicapsystemet 2020 udskydes til 2021, se mere på hjemmesiden under 

nyheder af 12. oktober 2019. 

13. Orientering fra Shopudvalget, NG 

• Samarbejdet med Halsted Kloster Golfklub fortsætter ikke i 2020. 

• Omsætningen i shoppen er tilfredsstillende. 

• Indkøb og forudbestilling af tøj til 2020 er allerede godt i gang. Der bliver 3 

mærker – BackTee, Puma og Daily, 

• Udstyr til 2020 udvælges på en messe den 30. oktober 2019. 

14. Orientering fra PR-udvalget, AM 

• FemernBelt – Internetportalen Femern Belt Marketsplace. 

➢ Det undersøges om klubben kan gøre brug af denne.  

15. Orientering fra Medlemsudvalget, NG 



 

3 

• Ønsket årsbudget 50-100 t-kr. 

➢ Det endelige budget bliver fastlagt senere. 

• Der har været afholdt et møde i udvalget, hvor der kom forskellige forslag frem til 

hvordan, vi kan få flere medlemmer. Det er en proces, som skal løftes i flok, så 

klubbens medlemmer må hjælpe til med at løfte denne opgave. 

• Udvalget har nu et udkast til strategi og målsætning, som vil blive redigeret ved 

udvalgets møde den 24. oktober 2019.  

16. Orientering fra Sponsorudvalget, AM 

• Erhvervs match 2020 – dato endnu ikke fastsat 

• Sponsor match 2020 – dato endnu ikke fastsat 

17. Orientering fra Introudvalget, JL 

• Intet 

18. Evt. 

• Olie køb – skifte af leverandør 

➢ Diesel og benzin købes fortsat hos OK 

19. Næste møde. 

➢ Næste bestyrelsesmøde incl. gennemgang af budget  

Mandag den 4. november 2019 i klubhuset 

 


