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Dato: 18-02-2022 

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 17. februar 2022 
 

Niels Gram, Jan Nyborg, Anders Michaelsen, Ole Nielsen, Peter Buhl Skjold og Susanne Keller. 

Afbud: Jens Ødegaard 

 

Mødested: Jan Nyborg 

Tidspunkt: 16:00 – 18:30 

 

Referent: Susanne Keller 

 

1.   Godkendelse af sidste mødereferat fra den 20. januar 2022 

➢ Godkendt 

2.   Opfølgning og rapportering af igangværende opgaver 

• Nye hjælpere til ungdomsudvalg (PBS) 

o Poul Mathisen tiltræder udvalget. 

• Velkomstprocedure (JN)  

o Procedure for modtagelse/integration af nye medlemmer er på plads. 

o Velkomstbrochure til udlevering ved indmeldelse er på plads. 

• Byggeprojektgruppen (NG) 

o Vaskeplads forventes renoveret i 2022 

• Omklædningsrum (JØ) 

o Intet nyt 

• Sommermatch med fest 

o Er fastlagt til lørdag den 25. juni 2022 

• Undersøgelse vedr. madordning (NG) 

o Herom senere 

• Baneopdatering (JN/TGL) 

o Forventes afklaret i løbet af forsommeren 2022 

• Banelukning/reservationer 

o Ligger klar til kontorets brug. 

3. Punkter til behandling med information og begrundelse herfor: 

a) Generalforsamlingen 

o Dagsorden til generalforsamlingen blev godkendt 

o Årsregnskab blev forelagt. 

b) Gennemgang og afgørelse vedrørende opstart af madordning (NG) 

o Det blev besluttet at starte en madordning, for at give greenfee 

spillere og egne spillere mulighed for at købe lidt at spise. Der bliver 

tale om simple madvarer, f.eks. sandwich eller lignende. Sortimentet 

og organisationen bliver fastlagt snarest. 

4. Orientering fra Kassereren, ON 

➢ Regnskab for perioden blev præsenteret. Skal færdigbehandles med revisoren inden 

offentliggørelse. 

5. Orientering fra Medlemsudvalget, SK 

➢ Aktiviteter – Bankospil 

o Salg af billetter er startet. Der er præmier af forskellig art. 

6. Orientering fra Personaleudvalget, JN 

o Lønforhandlinger er afsluttet 

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

o Der er åbningsmatch søndag den 3. april 2022 

o Handicap regler for inddeling af rækkerne A-B-C-D reguleres  

o Ved matcher bliver udslagstee det som Golfbox tildeler 

o Betaling af matchfee kan ske med kort ved tilmelding i Golfbox. 
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o Spillere med HCP under 15 kan ikke deltage i Nettomesterskab 

vedklubmesterskabet i 2022. 

o Holdene er på plads i Regionsgolf. 

o Foursome Parmatch er på plads 

8. Orientering fra Ungdomsudvalget, PBS 

o Søndag den 13. marts 2022 holdes der Junior- og 

begyndertræneruddannelse i klubhuset kun for Maribo Sø Golfklub 

v/DGU. 

9. Orientering fra Danmarksturneringsudvalget, PBS 

o Der er planlagt en træningslejr. 

o Turneringsplanen ligger klar, og kan ses på hjemmesiden under 

Medlemmer/DT-spillere 

o Orientering fra Shopudvalget, PBS 

o Der indkaldes snarest til møde. 

10. Orientering fra Sponsorudvalget, AM 

o Sponsorerne er på plads 

11. Evt. 

Intet at berette. 

12. Næste møde 

➢ Konstitueringsmøde hos Jan Nyborg torsdag den 31. marts 2022 kl. 18:00 


