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             Dato: 13. april 2019 

 

Referat fra bestyrelsesmødet, mandag den 8. april 2019 

 

Mødested: Claus Bo Jensen 

Tidspunkt: 19:00 – 22:00 

 

Deltagere: Lars Nøhr Olsen, Jens Ødegaard, Susanne Keller, Jan Nyborg, Jørn Lavtsen og 

Claus Bo Jensen. 

Afbud fra Niels Gram og Anders Michaelsen 

 

Referent: Susanne Keller  

 

1. Godkendelse af mødereferat fra bestyrelsesmøde og konstituering af bestyrelsen og 

udvalg den 18. marts 2019 

• Godkendt 

2. Opfølgning fra sidste møde.  

• Kontingent for 9-hullers Flexmedlem o/75 år kun hverdage 

kr. 1,750,00 pr. 1/7-2019 og kr. 1.750,00 pr. 1/1-2019 

➢ Godkendt af bestyrelsen med forbehold af svar fra advokat  

• Revidering af regnskab - Revisorhjælp 

➢ Det blev besluttet at fortsætte som hidtil 

• Tilretning af funktionsbeskrivelse for Bestyrelsesmedlemmer og Udvalg i Maribo 

Sø Golfklub 

➢ Er under redigering 

3. Orientering fra formanden, LNO. 

• Nyt fra repræsentantskabsmøde 

➢ DGU sætter fokus på nye medlemmer 

➢ Klubberne skal være bedre til at integrere de nye golfere 

➢ Ungdomsspillerne er fremtiden – så der skal fokuseres på fastholdelse 

➢ Kontingent til DGU er steget med 3,- kr. pr. medlem 

➢ Overdækning af driving range – Når en grundskitse er klar, vil der blive 

sendt ansøgning til Lolland Kommune – Måske kan der opnås tilskud fra 

Tipsmidler. 

4. Orientering fra kassereren, JN 

• Der er fortsat kontingentrestancer 

• Kontoplan vil blive tilrettet  

• Salgsrapport blev fremlagt  

5. Orientering fra sekretæren, SK 

• Åbningstid for sekretariatet og shoppen 

➢ Sekretariatet holder åbent på hverdage fra 

09:00 til 13:00 April til oktober  

09:00 til 11:00 November til marts 

lørdage, søndage og helligdage lukket 

➢ Åbningstid for shoppen fra april til oktober 

08:00 til 17:00 mandag-fredag  

08:00 til 16:00 weekend og helligdage 
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6. Orientering fra Turnerings- og Lov & Regeludvalget, JN 

• Regelaften og etikette aften – afklares på første møde med udvalget om Jørgen 

W. Nielsen vil påtage sig dette 

• Udvalget er på plads 

• Golfens Dag 28. april 2019  

➢ Det blev besluttet at fastholde denne dato, da det er tæt på. 

• Fra 15/4-2019 er der ikke længere begrænsning på antal afleverede EDS pr. uge 

• Mulighed for parmatch over sommeren igen i år 

7. Orientering fra Husudvalget, JØ 

• Der er købt ny opvaskemaskine 

• Den hvide Buggy er repareret og kører perfekt 

• Mandagsdrengene har færdiglavet den indvendige trappe 

8. Orientering fra Baneudvalget, NG 

• Der er sået græs 

• Udvalget er på plads 

• Første møde holdes inden længe, hvor udvalgets arbejdsområde specificeres og de 

vigtigste opgaver for dette år gennemgås. 

9. Orientering fra Ungdomsudvalget, SK 

• 20 friske juniorer var til start – heraf 3 helt nye 

• Den 28. april 2018 er juniorerne fra Maribo Sø Golfklub inviteret til 

Kredsturnering i Falster Golfklub 

• Ungdomsafdelingen har en meget omfattende aktivitetskalender for 2019 

• Der arbejdes på at lave en lille sjov/”smart” film med de unge golfspillere, med 

fokus på erhvervelse af nye medlemmer 

10. Orientering fra Eliteudvalget, LNO 

• Ny elite formand 

➢ Peter Buhl Skjold med kontakt til LN 

11. Orientering fra Handicapudvalget, SK 

• Intet nyt 

12. Orientering fra Personaleudvalget, JL 

• Der arbejdes på afløsning af sekretariatet for Claus og af rengøring for Mejra i 

deres ferier – afløsning for shoppen vil primært være de faste frivillige 

13. Orientering fra Shopudvalget, NG 

• Åbningen forløb rigtig godt. Ca. 200 medlemmer besøgte butikken i løbet af de to 

dage. Der blev omsat for ca. 40 t-kr. Personalet havde også nogle gode dage og 

lærte mange ting omkring butikssalg 

14. Orientering fra Sponsorudvalget, AM 

• Det ser rigtig godt ud med vores sponsorer alt pt. på plads 

• Der er kommet nye flag til green 

• Der kommer dykkerhold og samler bolde i vores søer 

15. Orientering fra Introudvalget, JL  

• Udvalget er på plads. 

• Introudvalget havde møde den 1. april med en journalist fra Lollands Posten, for 

at lave en artikel om introduktion af begyndere.  

• Til start den 1. april var der 5 nybegyndere og mange kaniner og hjælpere 

• Introudvalget har planer for Golfens Dag med ”tag en ven med” 

• Den 27. maj står de også for ”tag en ven med” 
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16.  Evt. 

• Klubben har 30- års Jubilæum – Der arbejdes på markeringen 

• Introudvalget har fået egen hjemmeside – www.introgolf.dk – der linkes fra 

klubbens egen hjemmeside 

• Boldopsamling – Behov og bemanding bliver undersøgt  

17. Næste møde 

• Mandag den 3. juni 2019 hos Susanne Keller 

 

  

http://www.introgolf.dk/

