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Dato: 26-01-2022 

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 20. januar 2022 
 

Niels Gram, Jens Ødegaard, Jan Nyborg, Anders Michaelsen, Ole Nielsen og Susanne Keller. 

Afbud: Peter Buhl Skjold 

 

Mødested: Jan Nyborg 

Tidspunkt: 16:00 – 20:30 

 

Referent: Susanne Keller 

 

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

➢ Godkendt 

2.   Opfølgning og rapportering af igangværende opgaver 

• Nye hjælpere til ungdomsudvalg (PBS) 

o Der holdes møde i udvalget, så snart det er muligt. 

• Velkomstprocedure / folder (JN/SK) 

o Procedure for modtagelse/integration af nye medlemmer forventes 

afsluttet i marts 2022. 

o Der bliver lavet en velkomstbrochure til udlevering ved 

indmeldelse. 

o Bestyrelsen med repræsentanter for klubberne i klubben vil 

afholde orienteringsmøde i klubben for de nye indmeldte 

en til 2 gange i sæsonen. 

o Der planlægges 1 til 2 matcher for de nye indmeldte.  

• Byggeprojektgruppen (NG) 

o Intet nyt – venter på bestyrelsens beslutning. 

• Omklædningsrum (JØ) 

o Rummene friskes op. 

• Fest (JØ) 

o Der bliver holdt en sommermatch og fest lørdag den 25. juni 

2022. 

• Baneopdatering (JN/TGL) 

o Det undersøges, hvordan klubben kan få opdateret banen til de 

nuværende teesteder hos f.eks, Garmin, Bushnell, og TomTom. 

• Madordning for sæson 2022 

o NG kigger på muligheder, og vil have forslag klar senest 

udgangen af februar 2022, som fremlægges for bestyrelsen.  

3. Punkter til behandling med information og begrundelse herfor: 

a)   Investeringsplan (alle) 

• Investeringsplan for sæson 2022 blev gennemgået og vedtaget. 

Der investeres op til ca. 640.000 kr. til bl.a. banemaskiner, vaskeplads 

med lift, renovering af omklædningsrum, ny kaffemaskine, 2 nye 

golfbiler og strømlægning på parkeringsplads. 

b)   Banereservation (alle)  

• Bestyrelsen har behandlet forslag vedr. banelukning og 

banereservationer for sæson 2022. Denne vil blive præsenteret for 

klubberne i klubben og Introudvalget. 

c)   Fastsættelse af dato og sted for generalforsamlingen. 

• Generalforsamlingen holdes torsdag den 24. marts 2022 kl. 19:00 i 

Maribo Hallen. 
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• Diverse opgaver ifm. Generalforsamlingen blev gennemgået og 

uddelegeret. 

4. Orientering fra Formanden, NG 

• NG og JN deltager i DGU’s repræsentantskabsmøde den 18. marts 2022 i Odense. 

• Udslagsskur er færdigmeldt hos kommunen. 

• 3 personer er indstillet til Lolland Kommunes indrætspris 2022. 

5. Orientering fra Kassereren, ON 

➢ Regnskab/budget 

• Foreløbigt regnskab for 2021 blev fremlagt med et overskud tæt på det 

budgetterede for 2021 (= 499.000 kr.) 

Regnskabet afventer den endelige revision. 

• Det tidlige udarbejdede budget blev endeligt godkendt. 

6. Orientering fra Introudvalget, ON 

➢ Som sidste år, vil man gerne forbeholde sig retten til udslagsmåtter om mandagen 

mellem kl. 17 og 18. 

• Det blev besluttet, at Introudvalget beholder retten til udslagsmåtter i nævnte 

tidsrum. 

7. Orientering fra Sekretæren, SK 

➢ Dokumentstyring 

• Der er lavet en foreløbig mappeskruktur til dokumenter på klubbens PC. 

Den endelige struktur blive tilrettelagt, når adgang til klubbens PC er på plads. 

➢ Hjemmeside 

• Der arbejdes på et andet udseende af klubbens hjemmeside. 

8. Orientering fra Medlemsudvalget, SK 

➢ Sociale medier 

• Bestyrelsen ønsker ikke at have profiler på andre sociale medier end Facebook på 

nuværende tidspunkt. 

➢ Aktiviteter 

• Bankospil blev udsat til søndag den 6. marts 2022. 

• Funnel First (Facebook) kampagnen vil foregå fra 25/4-2022 til 24/6-2022, 

for ikke at lappe over DGU’s 3-ugers kampagne for Golfens Dag den 24/4-2022. 

9. Orientering fra Husudvalget, JØ 

➢ Der var fremsat ønske om porte til halvtaget på værkstedsbygningen. 

• Det blev besluttet, at portene etableres som en investering i 2022. 

10. Orientering fra Sponsorudvalget, AM 

➢ Sponsor opkrævninger 

• Opkrævninger er på vej ud. 

➢ Ny kaffemaskine 

• Bestyrelsen blev præsenteret for tilbud på ny kaffemaskine.  

11. Evt.  

• JN oplyste at Manneklubben vil købe Mannebluser i shoppen for ca. 20.000 kr., og som 

gevinster til deres månedsmatch købe gavekort i shoppen. 

12. Næste møde. 

• Er aftalt til torsdag den 17. februar 2022 kl. 16:00 hos Jan Nyborg 

 

 

 


