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           Dato: 05-03-2021 

 

Referat fra bestyrelsesmødet, tirsdag d. 2. marts 2021 
 

Niels Gram, Jens Ødegaard, Anders Michaelsen, Jan Nyborg, Peter Buhl Skjold og Susanne Keller. 

Afbud: Jørn Lavtsen 

 

Mødested: Jan Nyborg, Møllevej 29, 4990 Sakskøbing 

Tidspunkt: 17:30 – 21:30 

 

Referent: Susanne Keller 

 

1.   Godkendelse af sidste mødereferat fra den 21. januar 2021 

• Godkendt 

2.   Opfølgning og rapportering af igangværende opgaver 

• Udslagsskuret forventes færdig til sæsonstart, og udgiften holdes 10-20.000 kr. 

lavere end budgettet (= 75.000 kr.). 

3. Punkter til behandling med information og begrundelse herfor: 

➢ Skal vi have Golfhäftet på hjemmesiden med webformular? (SK) 

o Der vil blive kigget på at kunne købe Golfhäftet via vores hjemmeside 

➢ Er Business Intelligence (BI-system) noget for klubben? (webinar) (SK) 

o SK vil deltage i et webinar om BI-systemet den 16. marts 2021. På næste 

bestyrelsesmøde vil dette blive forelagt, hvorefter der vil blive taget stilling til, om 

det er noget, som klubben er interesseret i. 

➢ Generalforsamling 2021 (alle) 

• Valg af dirigent (NG)  

• Referent (SK) 

• Bestyrelsens beretning (NG, alle) 

• Regnskab (JN) 

• Fastsættelse af kontingent (Alle) 

• Budget fremlæggelse (JN) 

• Ændringsforslag til vedtægterne (vedlagt) (Alle) 

• Hvem modtager genvalg? (AM-SK-JN-JL) 

• Forslag til suppleanter (Alle) 

• Fordeling af opgaver 

o Ovennævnte punkter til generalforsamlingens dagsorden blev drøftet. Hvis 

generalforsamlingen skal udsættes, blev den 20. maj diskuteret som en ny mulig 

dato. 

➢ Optagelse af lån (JØ-NG-JN) 

o Bestyrelsen ønsker mandat til at omlægge bestående realkreditlån til et realkreditlån 

med fast rente. 

4. Orientering fra Sekretæren, SK 

➢ SK har deltaget i Webinar for: 

• Golfspilleren i Centrum  

o Er et spørgeskema til medlemmer og gæster, som efter besvarelse er et godt 

arbejdsredskab til brug for klubbens bestyrelse og evt. udvalg. 

Der var en god gennemgang af systemets opbygning. 

• Grupper i Golfbox  

o SK fik et godt indblik i de forskellige muligheder der er for grupper i golfbox. 

5. Orientering fra Medlemsudvalget, SK 

➢ SK har deltaget i workshop i ”Golf til personer med en kronisk sygdom”. 

o Det var som en inspiration til aktivitet for at tilføre klubben flere medlemmer. 
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6. Orientering fra Sponsorudvalget, AM 

➢ Status vedr. sponsorer 2021 

o De fleste sponsorater er tegnet 

➢ Status vedr. baneguide 2021 

o Sponsorater til baneguiden giver lidt udfordringer ifm opsætningen. 

 

7. Næste møde 

➢ Torsdag den 22. april 2021 kl. 17:30 

 

8. Evt. 

 

 

 


