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             Dato: 7. juni 2019 

 

Referat fra bestyrelsesmødet, mandag den 3. juni 2019  

 

Mødested: Susanne Keller 

Tidspunkt: 17:00 – 21:30 

 

Deltagere: Lars Nøhr Olsen, Jens Ødegaard, Niels Gram, Anders Michaelsen, Susanne 

Keller, Jan Nyborg, Jørn Lavtsen  

 

Referent: Susanne Keller 

 
 

1.   Godkendelse af sidste mødereferat fra den 8. april 2019 

• Godkendt 

2.   Opfølgning fra sidste møde. 

• Klubbens 30-års jubilæum  

➢ tages op på næste møde 

• Boldopsamling  

➢ foregår om morgenen og det lader til at fungere 

• 75+ Flexmedlemskab – Ekstraordinær Generalforsamling  

➢ afholdes torsdag den 13. juni 2019 kl.19:00 i klubhuset 

• Overdækning på driving range  

➢ opfølgning sker efter sommerferien 

• Ferieafløser for Claus og Mejra 

➢ er på plads 

3. Orientering fra Formanden, LNO. 

• Ekstraordinær generalforsamling 13.06.2019 kl. 19:00 

➢ Der serveres kaffe – bestyrelsen møder kl. 17:30 

• Hvad gør vi i fremtiden 

➢ Bestyrelsen kigger på en strategi 

4. Orientering fra Kassereren, JN 

• Medlemstallet er p.t. 646 heraf 42 Flex-medlemmer 

• Større indtjening i forhold til sidste år på: 

Greenfee, leje af buggy og træningstimer 

5. Orientering fra Sekretæren, SK 

• Opgaveliste er det noget der kan bruges? 

➢ Opgaveliste for bestyrelsen tages i brug og redigeres jævnligt  

• Funktionsbeskrivelse for bestyrelse og udvalg 

➢ En redigeret udgave vil komme på hjemmesiden 

• Den nye hjemmeside 

➢ Det ser lovende ud. Forventes senest efter sommerferien 

6. Orientering fra Personaleudvalget, JL 

• Ferieafløsning for Claus varetages 

➢ For sekretariatet af Jørgen W. Nielsen  

➢ For golfshoppen af de frivillige der passer shoppen 

• Ferieafløsning for Mejra 

➢ Varetages af Jens Ødegaard 

• Vagtplan for de frivillige i golfshoppen er på plads og administreres af 

Thomas Keller 

• Der holdes opfølgningsmøde mandag den 17. juni 2019  
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7. Orientering fra Turnerings- og Lov & Regeludvalget, JN 

• Der er udarbejdet en Drejebog til afvikling af matcher 

• Gennemgang af Lov- og regler varetages af Jørgen W. Nielsen 

• Gennemgang af etikette varetages af Kim Frederiksen 

8. Orientering fra Husudvalget, JØ 

• Det kører som det skal 

9. Orientering fra Bane- og Miljøudvalget, NG  

• Baneudvalget har prioriteret årets opgaver. Budgettet er gennemgået, og indtil 

videre holder det 

• Klipning af fairway er ændret på hul 3 og hul 14 så bunkers nu er ægte 

fairwaybunkers, som det var oprindelig planlagt fra arkitektens side 

• Vandhul på hul 4 og hul 7 har fået en lille kant, som gør det muligt at 

langsomme bolde stopper inden de når at smutte i vandet 

• Som et forsøg, er der opsat et ekstra lille hvidt flag på hul 1´s green, som skal 

indikere om flaget står i forkant-feltet, i mellem-feltet, eller i bag-feltet 

• Der bruges stort set ikke vandværksvand efter at det nye vandopsamlingsanlæg 

er taget i brug. Investeringen vil være tjent ind i løbet af 2 ½ år 

10. Orientering fra Ungdomsudvalget, SK 

• 3 Juniorer (Mikkel, Oliver og Andreas deltog i Sportsjournalisternes 

holdturnering, hvor det blev til en ærefuld 5. plads med adgang til finalespil 

• Maj måneds aktivitet 

➢ Skolegolf 

➢ DGU Holdturneringer 

• Juni måneds aktivitet 

➢  Solstrålematch som holdes den 5. juni 2019 

➢  Pandekagedag holdes den 13. juni 2019 

➢  DGU Holdturneringer 

➢  Kredsturnering som holdes i Maribo den 23. juni 2019 

11. Orientering fra Eliteudvalget, LNO 

Intet nyt 

12. Orientering fra Handicapudvalg,  

Intet nyt 

13. Orientering fra Shopudvalget, NG 

• Godt kassesystem 

• Shoppen er kommet godt fra start 

• Shoppen bemandes af 

➢ Claus – mandag til fredag 

➢ De frivillige – lørdage og helligdage 

➢ Mejra – søndage 

• Samarbejdet med Halsted Golfklub kører godt, de kontakter klubben, når de 

har brug for yderligere varer 

• Det er planen, at holde at butiksmøde en gang om måneden  

14. Orientering fra PR- og Medlemsudvalget, AM 

• Der er lavet en præsentationsvideo for Maribo Sø Golfklub som offentliggøres 

på hjemmesiden og Facebook 

• Der er kommet 17 nye medlemmer og 13 introduktionsmedlemmer 

15. Orientering fra Sponsorudvalget, AM 

• Der planlægges en Luksus-match efter sommerferien 

• Der planlægges at lave en Sponsor-match efter sommerferien 

• Der vil blive udarbejdet en ny Facebook side 

➢ Gøres offentlig 
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➢ Bruges til nyheder 

• Facebook siden ”Golfklubben Maribo Sø” slettes 

 

16. Orientering fra Introudvalget, JL 

• Introudvalget er kommet godt fra start og træningstiden for nybegyndere og 

kaniner er udvidet – nu fra 16:30 til 18:00 

• JN vil indkalde Niels Erik Sakariassen, Jørgen W. Nielsen og Kim Frederiksen 

til møde om afholdelse af Regel- og Etikette aften 

17. Evt. 

• Der vil blive kigget på et orienteringsmøde om hjertestarteren i klubben.  

18. Næste møde 

Mandag den 12. august 2019 kl. 17:00 hos Jørn Lavtsen 


