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           Dato: 15-09-2021 

Referat fra bestyrelsesmødet, torsdag den 9. september 2021 
 

Niels Gram, Jens Ødegaard, Jan Nyborg, Anders Michaelsen, Peter Buhl Skjold, Ole Nielsen og 

Susanne Keller. 

 

Mødested: Jan Nyborg 

Tidspunkt: 17:30 – 22:30 

 

Referent: Susanne Keller 

 

1.   Godkendelse af sidste mødereferat fra den 5. juli 2021 

• Godkendt 

2.   Opfølgning og rapportering af igangværende opgaver 

➢ Skur (udslagssted) (PBS) 

• Pålægning af tagpap forventes afsluttet ultimo september 

• Bunddække forventes afsluttet primo oktober 

• Maling ag skur forventes afsluttet ultimo september 

➢ GDPR Databehandling (JN) 

• Opdatering af klubbens privatpolitik ligger nu på hjemmesiden 

➢ Låneomlægning (JN, NG) 

• Lån er omlagt til et 15-årigt 0,5 % Nykredit kontant-annuitetslån på 4 mill. kr.  

➢ ”Hverdagsklub” (JN) 

• Der arbejdes på et spillerfællesskab som gælder for alle aktive medlemmer i Maribo 

    Sø Golfklub med opstart fra sæson 2022. 

➢ Nye hjælpere til ungdomsudvalg (PBS) 

• Der er fortsat et behov for at få tilført nye hjælpere til ungdomsafdelingen, som kan 

    være hjælp til om torsdagen samt ved arrangementer. 

➢ Medlemskategori bagmærker (JN) 

• Det blev besluttet, at der ikke indføres bagmærker med medlemskategori. 

➢ Modtagelse af nye medlemmer (JN) 

• Retningslinjer for modtagelse af nye medlemmer er under udarbejdelse. 

➢ Masterplan for banen 

• Er under udarbejdelse, mangler det sidste plus godkendelse af bestyrelsen 

➢ Projektgruppe 

• Der er nedsat en gruppe bestående af Erling Olesen, Mogens Nielsen, John Simonsen    

og Per Rasmussen til at varetage byggeansøgning og prisoverslag på opførelse af  

maskinhal, vaskeplads og værkstedsområde mv. Ole Nielsen blev endvidere indsat i  

gruppen. 

➢ Omklædningsrum 

• Rummene moderniseres og der kommer nye skabe.  

3. Punkter til behandling 

a) Modtagelse af nye medlemmer (JN, NG) 

-hvilken skriftlig information skal begynderne modtage (JN)  

-hvilke aktiviteter skal gennemføres med begynderne (SK) 

• Der arbejdes på en fast procedure, som vil indeholde fyldigt skriftligt materiale plus 

faste informationsmøder i løbet af sæsonen, startende i 2022. I denne sæson 

gennemfører vi den 3. oktober et møde med information og en match for alle nye 

aktive medlemmer fra 2020 og 2021. 

b) Gennemgang af investeringsmuligheder (NG) 

• Der blev kigget på en foreløbig investeringsplan for de kommende år. Vi har et 

likviditetsoverskud, som muliggør en investering på 0,5 -1,0 mio.kr. Det kunne være 
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en ekstra maskinlade og vaskeplads til greenkeeperne. Derudover blev forslag til 

mulige investeringer de kommende år gennemgået, og på listen var blandt andet 

udskiftning af tage, ladestandere til elkøretøjer, golfbiler og banemaskiner.  

4. Orientering fra Kassereren, ON 

➢ Saldobalance 

• Regnskab blev forelagt og gennemgået. Det ser rigtig positivt ud, og vi vil med stor 

    sandsynlighed kunne holde det budgetterede overskud på 499 t.kr. 

5. Orientering fra Medlemsudvalget, SK 

➢ Funnel First (Facebook kampagne) 

• Der kom 45 leads. 27 valgte at deltage i arrangementet. Det gav 18 prøvemedlemmer 

    hvoraf 8 er blev fuldtids medlemmer. 

➢ Medlemsstatus   

• Udvalget kan godt brug et par medlemmer mere, som er villige til at være ansvarlig 

    for forskellige aktiviteter til brug for rekruttering af nye medlemmer og fastholdelse 

    af bestående medlemmer. 

6. Orientering fra Bane- og Miljøudvalget, NG  

➢ Indkøb af greenklipper 

• Det blev besluttet, at der købes en brugt greenklipper. Greenkeeperne har fået et godt 

tilbud på en brugt maskine. 

➢ Nyt dressing materiale 

• Vi er begyndt at topdresse vores greens med nyt ”sø sand”, som er finere og billigere 

    end det hidtil brugte. Vi vil stadigvæk delvis bruge den gamle type topdressing. 

➢ Vildfarne bolde på Driving range 

• Der bliver kigget på muligheder for at undgå vildfarne bolde på Blæsenborg Alle og 

Refshale Byvej.  

7. Orientering fra Sponsorudvalget, AM 

➢ Lou Pro-Am Erhvervsmatch     

• Der var tilmeldt 14 hold. Det var en hyggelig dag, og der er planer om at gentage det i  

   i juni måned 2022. 

➢ Sponsor arrangement 

• Arrangementet for tilmeldte er den 2. oktober 2021 kl. 16:30 i klubhuset. Der startes 

med en velkomstdrink, derefter spisning. Efter spisning fortsætter arrangement i 

      Maribo Hallen for at høre Shu-bi-dua.  

8. Evt. 

Vi planlægger at holde en fest med god mad og musik efter sæsonen er afsluttet. 

Eliten (DT-spillere) – her var 5 hold tilmeldt Danmarksturneringen og 4 hold er gået videre til at 

spille om oprykning. Klubben har nu nogle stærke DT-hold. 

9. Næste Møde 

➢ Bliver torsdag den 14. oktober 2021 kl. 17:30 hos Jan Nyborg 

➢ Budgetmøde er aftalt til den 2. december 2021 kl. 17:30 hos Jan Nyborg 


