
             Dato: 30/4 2016 
 
Referat fra bestyrelsesmødet, torsdag den 28. april 2016. 
 
Mødested: Klubhuset. 
Tidspunkt: 17 – 20.15    
 
 
Deltagere: Kaj Jensen, Thomas Keller, Palle Bredsgaard, Jens Ødegaard, Lars Nøhr Olsen, 
Søren Hansen,  Kim Frederiksen. Afbud fra suppl. Rasmus Schifter. 
 
Referent: Palle Bredsgaard. 
 
1. Godkendelse af mødereferat fra bestyrelsesmøde den 17. marts 2016. 

• Godkendt uden bemærkninger. 
 

2. Orientering fra formanden, KJ. 
• DGU´s repræsentantskabsmøde. 

o DGU har nedsat en arbejdsgruppe på 8 medlemmer  vedr. flexmedlemskab. Kaj 
Jensen deltager i arbejdsgruppen. 

• ERFA møde. 
o Marielyst Golfklub har fået ny formand. 
o Voucher til greenfee sælges kun fra hotellerne. 
o L-F mesterskab afholdes 9. oktober 2016 i Falster Golfklub. 

• Spiritusbevilling. 
o Er søgt. 

• Salg af vin. 
o JØ og TK ser på en løsning. 

• Femern golf. 
o Formål: Skabe forbindelser på tværs af deltagerne. 
o Afholdes den 9. juli 2016 på Femern. 
o Deltagere Lolland og Femern Kommune, golfklubberne og erhvervsliv. 
o Indbydelser er sendt ud fra Lolland Kommune. 

• Byggesag – overdækning til golfcar. 
o Der er søgt om landzonetilladelse hvor der er en 4 ugers høringsfrist. Derefter 

byggetilladelse. 
o JØ indhente priser på tilbygningen før byggeriet godkendes i bestyrelsen. 

• Introduktionstilbud 2016. 
o Det blev vedtaget at introduktionstilbuddet gælder alle tidligere medlemmer 

incl. passive u/o et år ved indmeldelse inden 1. juli 2016. PB ser på hvordan vi 
får meldt ud til ovennævnte medlemmer om introduktionstilbuddet. 

 
3. Orientering fra kassereren, KF. 

• Økonomi. 
o Resultatopgørelsen blev gennemgået. 
o Bemærkninger til kemikalier, gødning og græsfrø hvor budgetbeløbet næsten er 

brugt. 
• Evt. kontingentrestancer. 

o Udgør pt. 47.000 kr. som forventes og indgå. 



o Restancen er noget mindre i forhold til sidste år på samme tid. 
o Betalt rykkergebyr er på 10.000 kr. Det undre bestyrelse at der ikke er flere 

medlemmer der bruger PBS for at spare de 50 kr. 
 
4. Orientering fra Turneringsudvalget, TK. 

• Matchsponsor. 
o Mangler sponsor til Forårsmatchen 
o Sponsor til Midsommermatch Renault Cognac 
o LNØ arbejder med at finde en sponsor. 

• Regionsgolf. 
o Alle 7 tilmeldte hold deltager. 

• Greensome hulspil 2016. 
o Opslag er udmeldt. 
o Steen Nielsen og Mette Munch Mikkelsen er tovholder. 

• Jørgen W. Nielsen, Mette Munch Mikkelsen og Villy Poulsen ser på evt. ændring af 
klubmesterskabernen.  

 
5. Orientering fra Husudvalget, JØ. 

• Brandinspektion. 
o Efter bygningerne besigtigelse af brandinspektøren er vores bygninger 

godkendt. 
• Leje af golfcar. 

o I dag er der flere medlemmer der lejer golfcar til forskellige priser. 
o Det blev besluttet at prisen fremover er ens for alle dvs. 200 kr. pr. bil. 
o Endvidere blev det besluttet og indfører et personligt rabatklippekort på 1.500 

kr. pr. bil for 10 turer. 
• Tilbygning – golfcar. 

o Sponsor til gavlen ud mod puttebanen er på plads. 
 
6. Orientering fra Baneudvalget, SH. 

• Teesteder. 
o Slås kun på de firkantede græsområder fremover. 

• Bunker. 
o Frivillige bunkerrivehold stater 3. maj. 6 mand pr. hold der kører hver 3 uge. 

• Lempelser på banen. 
o Det blev besluttet det er baneudvalgsformanden og greenkeeper der bestemmer 

lempelser på banen. 
 
 
7. Orientering fra Juniorudvalget, PB. 

• Skolegolf. 
o Sankt Birgitta Skolen sender 2 skoleklasser, ca. 48 elever, til skolegolf hvor de 

får instruktion af Jeremy og 8 hjælpere. 
 

8. Orientering fra Eliteudvalget, SH. 
• Nordea er tøjsponsor for eliteholdene sammenkædet med brug af holdenes kørepenge 

og en egen betaling fra spillerne. 
 



9. Orientering fra Handicapudvalget, PB. 
• Efter nye regler fra DGU om et begynder spillehandicap på 72 er der skrevet ud til 35 

medlemmer at deres handicap er ændret fra 54 til 66/67. 
• Årsmærker. 

o Der bliver brugt utroligt mange arbejdstimer med forberedelsen til udsendelse 
af årsmærkerne. 

o KF, PB og Claus Bo Jensen ser på hvordan det kan gøres anderledes fremover. 
 
10. Orientering fra Sponsorudvalget, LNO. 

• Alle sponsoraftaler er på plads. 
• Drivingrangebolde. 

o Cafax er sponsor på boldene der kommer om fem uger. 
• Lolland Bank Erhvervs Cup 2016. 

o Der er sendt invitation ud til 60 firmaer og yderligere invitationer er sendt ud 
igennem TSØ partner Lollands Bank. 

 
11. Evt. 

• Telefonsvarer. 
o Ændre tekst og indtaling, CBJ. 

 
12. Opfølgning på næste møde. 

• Drøfte klubbens bankforbindelser. 
 
13. Næste møde. 

• Tirsdag, den 14. juni 2016, kl. 17.00. 
  
 


