
             Dato:  15/6 2016 
 
Referat fra bestyrelsesmødet, tirsdag den 14. juni 2016. 
 
Mødested: Klubhuset. 
Tidspunkt: 17 – 20.15    
 
Deltagere: Kaj Jensen, Thomas Keller, Palle Bredsgaard, Jens Ødegaard, Lars Nøhr Olsen, 
Søren Hansen,  Kim Frederiksen og suppl. Rasmus Schifter. 
 
Referent: Palle Bredsgaard. 
 
1. Godkendelse af mødereferat fra bestyrelsesmøde den 28/4 2016. 

• Godkendt. 
 

2. Opfølgning fra sidste møde.  
• Reklame på scorekort til greenfeegæster. 

o Kan ikke skrives på scorekort iflg. Golfbox for udskrivning af scorekortene er 
landsdækkende. Alternativet er og stemple alle scorekort med reklamen. 

• Besparelse ved køb af diesel hos OK. 
o Iflg. SH kan vi sparer ca. 11.000 kr. ved køb af diesel hos OK contra Statoil d 

fra vores forbrug. 
� Det blev vedtaget og skifte indkøb af diesel til OK. 

• Besparelse ved køb af gødning. 
o Tages op igen i Baneudvalget. 

• Drøfte klubbens bankforbindelser. 
o KF kommer med indstilling til næste møde. 

 
3. Orientering fra formanden, KJ. 

• Tur til Femern. 
o Udveksling af kontakter mellem kommunerne, erhvervsliv og golfklubberne. 
o Kaj Jensen, Jeremy, Jens Ødegaard, Lars Nøhr Olsen og Claus Bo Jensen 

deltager. 
• Bunkerhold. 

o Vi har jo fået en ekstra man fra Lolland Kommune i flexjob i 4 timer om dagen 
i 13 uger. Skal bunkerholdene sættes i bero? 

� Tages op i Baneudvalget. 
• Ny lokalplan for Dråben – Lolland Kommune. 

o Vi har ingen bemærkninger. 
• Introudvalget. 

o Forslag om spil golf resten af året fra 1/7 for 500 kr. for nye medlemmer. 
� Forslaget blev ikke godkendt, men bestyrelsen vil overveje evt. tilbud 

for nye medlemmer på næste møde. 
• Susanne Rasmussen. 

o Iflg. brev fra Susanne Rasmussen stopper hun som regelkyndig fra d.d. 
 
4. Orientering fra kassereren, KF. 

• Økonomi og eventuelle restancer. 



o Saldobalancen blev gennemgået uden bemærkninger. Budgettet ser fornuftigt 
ud i forhold til det budgetteret overskud. 

o Restancelisten blev gennemgået og der rykkes for mangelende betalinger. 
 
5. Orientering fra sekretæren, PB. 

• Status på Introduktionstilbuddet til 31/6 2016. 
o D.d. er der 34 der har benyttet vores tilbud og vi er 624 medlemmer. 

• Ny brochure. 
o Klubben har i dag ingen brochure der fortæller om os. Der er forespurgt fra 

flere sider om en sådan. 
� PB arbejder med en udformning af en ny brochure over klubben. 

• Virus på PC. 
o Efter vores computer blev identificeret af en virus for en måned siden som gav 

mange besværligheder efterfølgende blev det besluttet og abonnerer på et 
backupprogram til 200 kr. pr. måned hvor mistede data kan hentes fra. 

• Par 3-banen. 
o Det blev besluttet og omdøbe par 3-banen til Pay and Play banen med en 

kostpris på 130 kr. incl. leje af udstyr og excl. bolde efter henvendelser fra 
hotellerne der havde gæster der gerne ville prøve og spille golf. 

 
6. Orientering fra Turneringsudvalget, TK. 

• Danmarksturneringen og Regionsgolf er i gang. Oplysning om resultater kan læses 
på klubbens hjemmesiden. 

• Spilformer til klubmesterskab drøftes stadigvæk. 
• Til vores matcher savnes spillere til C-rækken. 
• Greensome hulspil med 4 puljer à 8 hold er i gang. 
• Jørgen W. Nielsen træder ud af udvalget, men hjælper til resten af 2016 med aftale 

opgaver. 
 
7. Orientering fra Husudvalget, JØ. 

• Opvaskemaskinen er blevet lavet for 6.000 kr. på grund af utætte vandslanger. 
• Nyt relæ på 300 watt til kaffemaskine installeres fordi det gamle er for lille og slår ud 

hele tiden. 
• Byggetilladelse til hus til golfcars. 

o Er givet af Lollands Kommune. 
o Der er modtaget to tilbud til huset for golfcars fra medlemmer. Et på 35.000 kr. 

og et andet på 20.000 kr. 
o Tilbud på 20.000 kr. blev vedtaget med den klausul at bliver prisen over 20.000 

kr. betales det af medlemmet. 
o  Jean Steffensen laver elinstallationen med godkendelse fra Rask-El. 
o Kaj Jensen og Rasmus skifter er tilsynsførende. 

 
8. Orientering fra Baneudvalget, SH. 

• Gav en orientering fra sidste møde. Referat kan læses på hjemmesiden. 
• Græs på greens – status. 

o SH giver en opfølgning. 
• Dropzone på hul 6. 

o SH kontakter DGU om godkendelse. 



 
9. Orientering fra Juniorudvalget, SH. 

• Børneattester. 
o Er de up to date? 

 
10. Orientering fra Sponsorudvalget, LNO. 

• Lollands Bank Erhvervs Cup 2016. 
o God stemning og en super dag med dejlig morgenbord fra Cocotten og frokost 

fra Oreby Kro. 
o Forventet overskud 20.000 kr. 
o Finansielle institutter inviteres til 2017. 

 
11. Evt. 

• Dress code. 
o Står på hjemmesiden, men der sættes et opslag på klubtavlen også, PB. 

• Alkoholbevilling. 
o Tilladelse til alkoholbevilling er givet af myndighederne.  

 
12. Opfølgning på næste møde. 

• Bankforbindelser. 
• Evt. tilbud til nye medlemmer for resten af året. 

 
13. Næste møde. 

• Tirsdag, den 2. august 2016 kl. 17. 
  
 


