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           Dato: 28-04-2021 

 

Referat fra bestyrelsesmødet, torsdag d. 22. april 2021 
 

Niels Gram, Jens Ødegaard, Anders Michaelsen, Jan Nyborg, Jørn Lavtsen, Peter Buhl Skjold og 

Susanne Keller. 

 

Mødested: Jan Nyborg, Møllevej 29, 4990 Sakskøbing 

Tidspunkt: 17:30 – 21:30 

 

Referent: Susanne Keller 

 

1.   Godkendelse af sidste mødereferat fra den 2. marts 2021 

• Godkendt 

2.   Opfølgning og rapportering af igangværende opgaver 

➢ Afholdelse af møde ”klubberne i klubben”, ungdomsafdelingen og Eliteafdelingen 

• Mødet holdes den 20. maj 2021 kl. 19:00 i klubhuset. 

Invitation sendes til formændene. (SK, NG) 

➢ Afholdelse af medlemsmøde 

• Mødet for medlemmerne holdes den 27. maj 2021 i klubhuset. 

Invitation sendes – Tilmelding nødvendig - max aftal deltagelse i henhold til 

Corona restriktionerne. (SK, NG) 

3. Punkter til behandling med information og begrundelse herfor: 

➢ Generalforsamling 2021 (alle) 

• Det blev besluttet at Generalforsamlingen forsøges afholdt torsdag den 3. juni 2021 kl. 

19:00. Hvis Corona restriktioner ikke gør dette muligt, vil torsdag den 1. juli 2021 blive 

aktuel.  

➢ Optagelse af lån  

• Forhåndsgodkendelse hos kommunen?  

Ansøgning om forhåndsgodkendelse er sat i gang. Forventet tilsagn i løbet af maj måned. 

➢ Nedbrud af styresystem til vanding af greens 

• Estimeret omkostning ca. 200.000 kr.  

Det blev besluttet, at pengene tages fra investeringsbudgettet 2021 til banemaskiner. 

Sammen med den indkøbte banebil, bliver der sandsynligvis tale om en mindre 

overskridelse af de planlagte 250.000 kr.  

➢ DGU - Medlemsstatus pr. 1. september 2021 

• Hvordan skal vi fastlægge prøvemedlemsskab?  

Det blev besluttet, at når prøveperioden på maksimalt 3 måneder ophører, skal der tages 

stilling til hvilket medlemskontingent der ønskes (Senior, Flex, Junior….). Prisen for 

prøvemedlemskab vil blive modregnet 1. kontingent betaling, hvis der vælges kategori 

Senior. En beskrivelse af forholdene sendes til Intro-udvalget (NG).  

• Hvordan skal vi fastlægge Par3-bane medlemskab? 

Det blev besluttet, at Par3-banen skifter navn til ”Pay and Play” banen. Der kan købes 1-

dags billetter eller årskort til banen. Denne ordning træder i kraft med det samme. 

• Hvordan fastlægger vi kriterie for ”Long distance” kontingent medlemskab? 

Det blev besluttet, at der ikke skal være noget afstandskrav til spillerens moderklub. 

➢ Generel klubstrategi 

• Diskussion og vedtagelse af strategi 

Det blev besluttet, at udskyde behandlingen af klubstrategien til efter generalforsamlingen, 

og at den vil blive behandlet sammen med konstituering af den nye bestyrelse.  

4. Orientering fra Formanden, NG 
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• Repræsentantskabsmøde, Lolland prisuddeling, tinglysning mv 

Repræsentantskabsmødet er udskudt til lørdag den 26. juni 2021. 

Miljøministeriet vil komme på besøg og kigge på banen i juli eller august. De vil foretage 

en botanisk undersøgelse i lysåbne naturtyper. 

Der er indgået en aftale med Golf Connection, for deres booking af golfophold med 

henvisning til Maribo Sø Golfklub. 

5. Orientering fra Sekretæren, SK 

• Business Intelligence 

Programmet er et program under Golfspilleren i Centrum, og er et værktøj til 

medlemsstatistik. 

• Klubbens PC er returneret. Den har en sygdom, idet den skriver 9-taller ud i en køre når 

forskellige taster benyttes.   

6. Orientering fra Bane- og Miljøudvalget, NG  

• personale, m.m. 

Vi er ikke tilbudt gratis personer fra kommunens side i år. Derfor har vi sat Flemming 

Knudsen op i arbejdstid. Dermed skulle vi være dækket ind, men der er stadigvæk ikke 

plads til ekstra indsatser udover daglig drift. 

7. Orientering fra Ungdomsudvalget, SK 

• Juniorspillere 

Til opstart den 25. marts mødte 26 spillere op, så det var en god start, 

Der deltager 8 juniorer i D-Tour lørdag den 24. april i Roskilde. 

Så gjorde juniorerne sig bemærket ved Louis Nielsens Åbningsmatch, idet de besatte 1., 2. 

og 3. pladsen i A-Rækken og 3. pladsen i C-Rækken. 

8. Orientering fra Medlemsudvalget, SK 

• Der var holdt et møde torsdag den 8. april hos Susanne Keller for en mindre skare af 

medlemmer i udvalget. 

På mødet blev der taget bestemmelse om, at vi iværksætter Facebook kampagner, dels via 

Funnel First og dels ved eget opslag/markedsføring på Facebook.  

Der er tale om konceptet ca. 1 times træning, ca. 1 times spil på Pay and Play banen og ca. 

1 times spisning for 299 kr.  

Foreløbig er der reserveret 7 datoer fordelt på 3 dage fra kl. 16:00 og 4 dage fra kl. 10:00. 

Der skal være min. 10 deltagere for at det gennemføres. 

Der vil blive lavet forskellige Flyers med samme koncept målrettet firmaet/virksomheder. 

Eksempler kan være: Golf med kollegerne – Firma skovtur – Firma udflugt – Nysgerrig på 

golf – Golf for en dag. 

Af andre tiltag i løbet af sæsonen og/eller næste år kan nævnes: 

Golf for forældre/bedsteforældre – under Ungdomsafdelingen 

Golfens Dag den 25. april 2021. 

Skaf et medlem konkurrence 

Attraktive golfpakker – kan ses på klubbens hjemmeside under Medlemmer/Nye golfere 

https://maribogolf.dk/medlemmer/nye-golfere/ eller Begynder & Kaniner – Nye golfere 

https://introgolf.dk/nye-golfere-2/ 

9. Næste møde 

Mandag den 7. juni 2021 kl. 17:30 hos Jan Nyborg 

(alternativt torsdag 8. juli 2021 afhængig af generalforsamlingen)   

10. Evt. 

➢ Shoppen har nu solgt for 100.000 kr. 

Der er fremgang at spore på træningslektioner. 

Udslagsskuret får snart en tildækning i bunden og der vil også snart komme tagpap på. 

Der er taget godt imod skuret, da det benyttes af flere medlemmer. 

Ved udslag skal sigtelinje være mod det gule flag, for ikke at slå bolde ud på Refshalevej. 

For adgang til skuret, skal døren benyttes, for ikke at få en bold eller kølle/jern i hovedet, af 

dem der står og slår ud.  

Juniorer elite og Senior elite træner fælles om onsdagen. 

https://maribogolf.dk/medlemmer/nye-golfere/
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➢ Matcher 

Ungdommen spiller D-Tour i Maribo lørdag den 15. maj 2021. 

Den kommende match er Sommermatch søndag den 27. juni 2021. 

➢ Der er lagt nyt tag over bilskuret. 

Tagrende er ordnet. 

Stråtag foran huset forventes at skulle udskiftes indenfor 10 år. 

Skilte på skraldespandene på banen er skiftet til GF Forsikring. 

➢ Regnskabet til dato ser fornuftigt ud. 


