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           Dato: 20-10-2021 

Referat fra bestyrelsesmødet, torsdag den 14. oktober 2021 
 

Deltagere: Niels Gram, Jens Ødegaard, Jan Nyborg, Anders Michaelsen, Peter Buhl Skjold, Ole 

Nielsen og Susanne Keller. 

 

Mødested: Jan Nyborg 

Tidspunkt: 17:30 – 21:45 

 

Referent: Susanne Keller 

    

1.   Godkendelse af sidste mødereferat fra den 9. september 2021 

• Godkendt 

2.   Opfølgning og rapportering af igangværende opgaver 

• Skur (udslagssted) (PBS) 

Det sidste på taget forventes færdigt i uge 43. 

Færdigmelding af byggeriet forventes inden udgangen af 2021. 

• ”Hverdagsklub” (JN) 

PBS kontakter Niels Brugs 

• Nye hjælpere til ungdomsudvalg (PBS) 

Udvalget holder møde i oktober el. november, hvor fokus vil være på nye 

medlemmer til udvalget samt nye hjælpere. 

• Modtagelse af nye medlemmer (JN) 

Der er afholdt en match (Greensome) for indmeldte i klubben for 2020 og 

2021. Her deltog 14 spillere og de havde en god oplevelse. I løbet af vinteren 

planlægger vi aktiviteterne for 2022. 

• Masterplan for banen (NG) 

Fremgår af næste punkt 3. e) 

• Projektgruppen (NG) 

Navn ændres til Byggeprojektgruppen. Gruppen afventer priser på materiale 

m.m. 

• Omklædningsrum (JØ) 

Istandsættelse er sat i gang.  

Det er Erling Olesen og Mejra Twitchett som står for området i samarbejde 

med Jens Ødegaard. 

• Fest/arrangement (JØ) 

Der er planlagt en festlig aften fredag den 26. november 2021 (Black Friday) 

3. Punkter til behandling med information og begrundelse herfor: 

a) Forberedelse af driftsbudget 2022 (ON/JN) 

• Materiale blev fordelt til de ansvarlige udvalgsformænd, som skal være 

udfyldt med budgettal og returneret til JN senest den 15. november 2021. 

b) Principper vedrørende banelukninger og tidsbestillinger i 2022. 

• JN arbejder på retningslinjer så disse kan være klar til 1. januar 2022, som 

fremlægges for bestyrelsen. 

c) Madordning fra sæson 2022. (NG) 

• JN, PBS og NG kigger på hvad der er af muligheder, og vil have forslag klar 

senest udgangen af februar 2022, som fremlægges for bestyrelsen. 

d) Indkøb af ny PC til kontoret. Den nuværende kører windows7, som ikke opdateres. (SK) 

• Det blev besluttet at der indkøbes en ny PC til kontoret. JN finder frem til en 

model i samarbejde med Claus Bo Jensen. 

e) Masterplan for banen version 2021 (NG) 

• Efter input fra baneudvalget, medlemmerne og banearkitekten er den nye 

Masterplan blevet skrevet. Planen blev godkendt af bestyrelsen og er klar til 

offentliggørelse efter det kommende baneudvalgsmøde. 
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f) Matcher og Matchkalender 2022 (JN) 

• Fremgår senere under punkt 7. 

4. Orientering fra Formanden, NG  

➢ Formandsmøde 

• Den 3. november 2021 er der DGU Regionalmøde i Golfklubben 

Storstrømmen. Her deltager NG og JN. 

• NG deltager i det kommende møde med formændene i klubberne på Lolland-

Falster om bl.a. ”Golf & Go’nat”. 

5. Orientering fra Kassereren, ON 

➢ Regnskab/budget 

• Udvalgte konti i regnskabet blev gennemgået. 

6. Orientering fra Sekretæren, SK 

➢ Dokumentstyring 

• Samling af dokumenter, (fysiske og elektroniske) er påbegyndt. Det er 

dokumenter, hvor Maribo Sø Golfklub har indgået en forpligtelse,  

➢ Hjemmeside 

• Der er lagt en video af klubbens Pay and Play bane på hjemmesiden. 

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

➢ Matcher og Matchkalender 2022 

• Vintergolf starter op søndag den 14. november 2021. 

• Matcher i 2022: 

3. april  Åbningsmatch 

15. maj Forårsmatch 

26. juni Sommermatch (midsommermatch) 

27. og 28. august Klubmesterskab 

3. og 4. september Klubmesterskab (Hulspilsmesterskab) 

18. september Cross Country  

1. oktober Udvalgsmatch 

13. november Glögg match 

8. Orientering fra Medlemsudvalget, SK 

➢ Tiltag 

• Der er planlagt bankospil søndag den 6. februar 2022 kl. 14:00 i klubhuset. 

• Facebook kampagne (Funnel First) påtænkes igen i 2022, da vi får nye 

medlemmer af denne vej. 

• Facebook kampagne ”Golf & Gaffel” (er målrettet firmaer, 

personaleforeninger m.v., som vil have et socialt arrangement). Det kom dog 

meget sent i gang i år, men i 2022 starter vi den op i april måned. 

9. Orientering fra Sponsorudvalget, AM 

➢ Sponsor arrangementet d. 2/10-2021 

• Der var 24 deltagere, og de have en hyggelig aften. 

10. Næste møde 

• Torsdag den 2. december kl. 16:00 hos Jan Nyborg 

11. Evt.  

• Intet at bemærke 


