Dato: 14-10-2020

Referat fra bestyrelsesmødet, torsdag d. 8. oktober 2020
Deltagere:
Lars Nøhr Olsen, Niels Gram, Jens Ødegaard, Anders Michaelsen, Jan Nyborg, Jørn Lavtsen og
Susanne Keller.
Mødested: Klubhuset
Tidspunkt: 17:00 – 20:30
Referent: Susanne Keller
1. Godkendelse af sidste mødereferat fra den 29. september 2020
➢ Godkendt
2. Punkter til behandling:
➢ Byggeudvalg (LNO)
Sag om etablering af skur til bestyrelsens behandling.
• Bestyrelsen har modtaget detaljeret tilbud på materiale.
• Bestyrelsen afventer endelig redegørelse for bl.a. hvem der er ansvarlig overfor Lolland
Kommune og bestyrelsen og som økonomisk ansvarlig, samt hvem de frivillige er, som
udfører opbygningen.
➢ Omlægning af lån (JØ)
• Indfrielse af lån med swap er under udarbejdelse.
➢ Dagsorden som standard jfr. Forretningsorden for bestyrelsen i Maribo Sø Golfklub (SK)
• Forretningsorden for bestyrelsen i Maribo Sø Golfklub tilrettes under dagsorden punkt c)
”de enkelte nummererede” slettes under punkt d) ”et punkt med” slettes.
➢ Kommunikation – bestyrelse og klub (JL)
• Der indkaldes til dialog møde for formændene i klubberne i klubben, formand for
Introudvalget og formand for Eliten, for at fremme dialogen og samarbejdet mellem
klubberne i klubben.
➢ Regionalmøder 2020 (NG)
• Niels Gram deltager den 11. november 2020 i Golfklubben Storstrømmen
➢ Klubbens generelle strategi og målsætning
• Tages op igen, når ny bestyrelse er valgt ved kommende generalforsamling?
➢ Generalforsamling
• Ny dato for Generalforsamlingen bliver den 19. november 2020 kl. 19:00 i Maribo
Hallen med behørig (Corona) afstand. Der vil være håndsprit og mundbind.
• Dagsorden bliver den der var varslet til den udsatte generalforsamling torsdag den 19.
marts 2020.
• Der er ikke mulighed for indsendelse af nye forslag.
3. Orientering af fælles interesse fra de respektive udvalg via det pågældende bestyrelsesmedlem
➢ fra formanden (LNO)
• Deltagelse i juleoptog i Sakskøbing?
Vi deltager ikke
➢ fra Kassereren (JN)
• Det foreløbige regnskab ser bedre ud end forventet.
• Meget tyder på et overskud for 2020.
➢ fra Personaleudvalget (JL)
• Børneattester for de nye medhjælpere indhentes i samråd med Helle Nielsen.
➢ fra Turnerings- og Lov & Regeludvalg (JN)
• Villy Poulsen er sendt på Regelkursus 2 som Regeldommer.
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For at ensrette klubmester/runner up rækkerne til LF-mesterskaberne fremover, vil der
blive holdt et møde for klubberne på Lolland og Falster.
• Jan Nyborg er i gang med at indhente ønsker for alle matcher der forventes afholdt i
2021.
fra Husudvalget (JØ)
• Taget over toiletter forventes at holde ca. et år endnu.
• Mandagsdrengene møder flittigt op og gør et fortsat godt arbejde.
fra Bane- og Miljøudvalget (NG)
• Der vil blive indbudt til to medlemsmøder vedrørende revision af Masterplanen.
Herefter udarbejder baneudvalget den færdige revision.
• Flemming Knudsen bliver ansat som greenkeeperassistent i sommerperioden på deltid.
Flemming vil stadigvæk fortsætte sit arbejde som frivillig medhjælper.
fra Shopudvalget (NG)
• Bestilling af varer til 2021 er i gang.
• Indkøb bliver reduceret i forholdt til 2020.
fra Medlemsudvalget (LNO)
• Næste møde i medlemsudvalget er tirsdag 27. oktober 2020
• Skaf et medlem konkurrencen blev afsluttet med en match, som forløb godt og under
god stemning.
fra Introudvalget (JL)

5. Evt.
6. Næste møde.
Torsdag den 5. november 2020 kl. 17:00

