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Dato: 08-12-2021 

Referat fra bestyrelsesmødet, torsdag den 2. december 2021 
 

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

Susanne Keller. 

 

Mødested: Jan Nyborg 

Tidspunkt: 16:00 – 20:30 

 

Referent: Susanne Keller 

 

1.   Godkendelse af sidste mødereferat fra den 14. oktober 2021 

▪ Godkendt 

2.   Opfølgning og rapportering af igangværende opgaver 

• Udslagsskur (PBS)  

o Afsluttet 

• ”Hverdagsklub” (JN) 

o Ikke længere aktuel 

• Nye hjælpere til ungdomsudvalg (PBS) 

o Hjælperne tilbydes DGU’s ”Begynder og juniortræner kursus” 

• Modtagelse af nye medlemmer (JN/SK) 

o Er under udarbejdelse 

• Projektgruppen (NG) 

o Detaljeret projektbeskrivelse er lavet. Endelig beslutning på næste 

møde. 

• Omklædningsrum (JØ) 

o Er sat lidt i bero 

• Fest (JØ) 

o Er udskudt 

• Baneopdatering (JN/TGL) 

o Der arbejdes på retningslinjer for benereservationer. 

o Opdatering af banen hos udbydere af golfudstyr er i gang. 

• Indkøb af PC til kontoret (JN) 

o Er bestilt 

3. Punkter til behandling med information og begrundelse herfor: 

➢ Driftsbudget 2022:   

a) afslutte driftsbudgettet.  

• Budget blev fremlagt, gennemgået og foreløbigt godkendt. 

b) Investeringerne for 2022. 

• Det drøftes på næste bestyrelsesmøde.  

4. Orientering fra Formanden, NG  

➢ Orientering 

• NG deltog i møde med Business LF og vedr. Golf & Go’nat.  

Samarbejdet med Hotellerne vil fortsætte, og det forventes udvidet med flere 

overnatningssteder på LF. 

Maribo Sø Golfklub er den klub på LF, der har haft flest besøgende via denne 

ordning. 

• NG deltog i møde hos Marielyst Golfklub for formændene i golfklubberne på 

LF, med afbud fra Falster Golfklub. 

Halsted Kloster Golfklub: 

Har holdt 25-års jubilæum 

De har ikke længere ordningen med halv greenfee til medlemmernes 

gæstespiller. 
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Golfklubben Storstrømmen: 

De har fået en god nettotilgang af nye medlemmer og greenfee spillere. 

Marielyst Golf Klub: 

Der har været lidt udskiftning i bestyrelsen. 

De arbejder på en løsning mht. til vanding af fairways. 

• Den fælles aftale om halv greenfree mellem klubberne på LF og Møn fortsætter. 

• Det blev aftalt af Værtsklubben for LF-mesterskab selv betaler for udgiften. 

5. Orientering fra Kassereren, ON 

➢ Regnskab/budget 

• Der var enkelte spørgsmål til saldolisten for perioden 1/1-2021 til 30/9-2021, 

som blev besvaret. 

6. Orientering fra Sekretæren, SK 

• Gennemgang af diverse dokumenter (dokumentstyring) for Maribo Sø Golfklub er i 

gang og forventes afsluttet inden sæsonstart. 

7. Orientering fra Medlemsudvalget, SK 

• Udvalget har fået 3 ekstra medlemmer (Bent Rasmussen, Jan Mørkøv Kristiansen og 

Thomas Kaarup), så vi nu er oppe på 8 udvalgsmedlemmer. 

• Forberedelse til bankospillet den 6. februar 2022 er godt i gang. 

• I flg. DGU’s opgørelse pr. 30. september 2021 over medlemmer i klubben er vi 650 

medlemmer og 114 passive, hvor tallet i 2020 var 583 medlemmer og 122 passive. 

En fremgang på 67 medlemmer. 

• Aktiviteten ”Golf & Gaffel” den 20/11-2021 var en succes. 

8. Næste møde 

• Torsdag den 20. januar kl. 16:00 hos Jan Nyborg 

• Mødet forud for generalforsamlingen blev fastsat til den 17. februar 2022, hvor det 

forventes at evt. forslag er indsendt til bestyrelsen senest den 15. februar 2022. 

9. Evt.  

• Intet at bemærke 


