
             Dato: 27/10 2016 
 
Referat fra bestyrelsesmødet, tirsdag den 25. oktober 2016. 
 
Mødested: Klubhuset. 
Tidspunkt: 17.00 – 20.45 
 
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 13. september 2016 

• Godkendt. 
 

2. Opfølgning fra sidste møde.  

• SH – GPS og fairwayklipper. 
o Det er oplyst at der skal være opsyn med køretøjet – man skal kunne se den 

kører. 
o John Simonsen taler med repræsentanten i næste uge. 

• Forsikring af vores golfcars. 
o Vi har ansvar- og brandforsikring, men ikke tyveriforsikring. 
o Prisen for kaskoforsikring ligger mellem 2.500 – 3.000 kr. pr. bil. 
o De biler der ikke er klubbens skal medlemmet selv forsikre. 
o SH taler med Erling Olsen, taksator hos Tryg, om hvilke tiltag mod tyveri af 

bilerne der kan godkendes. 

• Investering i obligationer. 
o Indskydergarantien  dækker 750.000 kr., men for og sikre vores kontante 

pengebeholdning over 750.000 kr. i Lollands Bank taler KF med Lollands 
Bank om den bedste investering. 

 
3. Orientering fra formanden, KJ. 

• Medlemsaften: Overblik over tilmeldinger og aftenens indhold. 
o Pt. 69 tilmeldte, men vi forventer der kommer flere. 

• Referat af Erfa møde. 
o Samarbejdet med golfklubberne på L-F og Business Lolland-Falster i 2016 har 

resulteret i 4 annoncer i Golfbladet, 2 helsides annoncer i Dansk Golf og 
300.000 visninger på Golf.dk, 2 annoncer på Facebook, hjemmesiden Visit 
Lolland-Falster med synlighed af klubberne og hoteller. 

o Samarbejdet fortsætter i 2017 med samme markedsføring for golfklubberne. 
Business Lolland-Falster giver krone for krone som klubberne og hotellerne 
indbetaler med 5.000 kr. + moms for og være med. 

o  Klubberne opretter medlemskab i Business Lolland-Falster som koster 3.4995 
kr. + moms der giver ret til netværks- og fyraftensmøder. 

 
 
4. Orientering fra kassereren, KF. 

• Økonomi. 
o Greenfee er 30.000 kr. over budgettet. 



o Budgettet holder stadigvæk fint. 

• Drøftelse af Masterplan. 
o Kan laves på flere områder. 
o Der startes med en masterplan over banen. 
o KJ udfærdiger en overordnet plan til næste møde. 

• Høre noget om beslutningen om et ekstra køleskab i klubben uden møntautomat. 
o Det er et forsøg med speciel øl og snaks for at tilgodese et andet tilbud til vores 

greenfeegæster og andre. 
o Der er opstillet en spritny øl - og sodavandsautomat. Brug af betalingskort er 

bestilt hos Nem-Id. 
 
5. Orientering fra sekretæren, PB. 

• Golfhæftet kan købes i klubben indtil jul. 
 
6. Orientering fra Turneringsudvalget, TK. 

• Mesterskabsskilte 2016 er sat på mesterskab tavlen. 

• Der var færre tilmeldte til klubmesterskab 2016 en tidligere, selvom der i år var 
mulighed for og blive klubmester i nettogolf. 

• Til L-F mesterskabet var der kun 7 ud af 14 mulige deltager fra vores klub. 
o L-F klubberne holder et evalueringsmøde i november om fortsættelse af dette 

mesterskab. 

• Til Cross Country matchen var der 68 spillere mod 80 sidste år. 

• Gløgg matchen med fine præmier fra sponsorer er lagt på Golfbox. 

• Greenfee sommerturnering evalueres på næste møde bl.a. om der var for store 
grupper. 

• Der er tilmeldt et hold i 3 - og 5 division, samt et dame- og herrehold i 
kvalifikationsrækken. 

• Til Regionsgolf er tilmeldt 7 hold. 
 
7. Orientering fra Husudvalget, JØ. 

• Tilbud på golfcars. 
o Det blev besluttet og købe 2 brugte golfcars til 50.000 kr.  

• Langtidsleje af golfcars. 
o Det blev besluttet og indfører et klippekort til 5.000 kr. med 50 klip for en 

sæson. Bestilling af golfcars kan kun se en uge frem. 
 
8. Orientering fra Baneudvalget, SH. 

• Referat fra sidste baneudvalgsmøde er lagt på hjemmesiden. 

• Vintergolf og lukning af greens. 
o Vintergolf forventes og starte 1. december hvor sommergreens lukkes. 
o Brug af trolley. 

� Kunne kører i semiroughen for at give flere medlemmer muligheden 
for vintergolf. Derved ville administrationen for tilladelser spares. SH 
taler med John Simonsen om ordningen. 

• Omlægning af højre bunker på hul 7 er færdig i uge 44. 

• Greenbunker på hul 18 bliver udvidet i begge retninger og bagkanten rettes op, samt 
green bliver gjort lidt større i løbet af november. 



• Flere steder er fairways i dårlig stand pga. det etårige rapgræs har et dårligt rodnet. 
Fairways eftersås med rødsvindel der har et bedre rodnet. 

 
9. Orientering fra Eliteudvalget, SH. 

• Referat fra sidste Eliteudvalgsmøde ligger på hjemmesiden. 
 

10. Orientering fra Sponsorudvalget, LNO. 

• Erhvervsmatchen gav et overskud på 10.000 kr. 

• Sponsor til skiltet på golfcarskuret er fundet. 
 
11. Evt. 

• KJ og LNO deltager i DGU’s regionsmøde i Greve den 2. november 2016. 
 
12. Opfølgning på næste møde. 

• KJ udfærdiger en overordnet Masterplan. 
 
13. Næste møde. 

• 24. januar 2017. 

• 16. marts 2017 Generalforsamling på Hotel Maribo Søpark. 
 
 
  
 


