
             Dato: 30/9 2017. 
 
Referat fra bestyrelsesmødet, tirsdag den 29. august 2017. 
 
Mødested: Klubhuset. 
Tidspunkt: 18 – 22.    
 
Deltagere: Lars Nøhr Olsen, Palle Bredsgaard, Jens Ødegaard,  Søren Hansen,  Kim 
Frederiksen, Anders Michaelsen, Susanne Rasmussen og suppl. Erik F. Nielsen. 
 
Referent: Palle Bredsgaard. 
 
1. Godkendelse af mødereferat fra bestyrelsesmøde den 27. juni 2017.  

• Rettelse til golfbiler . Det drejer sig om 2 biler til 11.000 kr. om året i 3 år og ikke 
3 golfbiler. 

• Referat herefter godkendt. 
 
2. Orientering fra formanden, LNO. 

• Markedsføringsstrategi. 
o Overvej og forslag til vores markedsføringsstrategi i relation til hvor får vi 

mest for pengene. Punktet behandles på et særskilt bestyrelsesmøde. 

• Claus Jensen arbejdsopgaver. 
o CJ arbejdsopgaver er beskrevet og det er ud fra dem CJ arbejder. 
o Matcher i Klubber i klubben skal oprettes af klubberne selv. Er ikke 

sekretariatets opgave. 
o CJ sender mail ud til stående udvalg og Klubber i klubben angående 

kursus i DGU d. 27/9 i Idrættens Hus vedr. ” Bliv inspireret til at arbejde 
med at ændre golfsportens omdømme og skabe flere golfspillere”. Link 
https://www.danskgolfunion.dk/artikel/bliv-inspireret-til-arbejde-med-
%C3%A6ndre-golfsportens-omd%C3%B8mme-og-skabe-flere-
golfspillere  

• Diverse udvalg og deres arbejdsopgaver. Se notat. Ligger på hjemmesiden. 

• Budget 2018. 
o Tanker om ønsker fra stående udvalg sendes til KF med udgangen af 

oktober måned 2017. 
 
3. Orientering fra kassereren, KF. 

• Økonomioversigt perioden 1. januar - 15. august 2017 
o Saldobalancen blev gennemgået. 

• Restancepolitik i Maribo Sø Golfklub. 
o Det blev besluttet og stramme opkrævningen for restancer fremover. Der vil 

blive udsendt følgende til medlemmer der er i restance  
” Det er med beklagelse at bestyrelsen har konstateret, at kontingent for xxx 
endnu ikke er betalt, trods fremsendelse af kontoudtog, hvoraf fremgår det 
forfaldne beløb samt en forfaldsdato. 
Såfremt det skyldige kontingent ikke er klubben i hænde senest 2 dage fra 
dags dato, vil vi desværre se os nødsaget til, at inddrage både den lokale- og 
nationale spilleret, hvilket betyder, at der ikke kan bestilles tid i Golfbox, der 
kan ikke deltages i klubmatcher af nogen art, ligesom der IKKE må spilles på 



klubbens bane, heller ikke uden tidsbestilling. Sker dette vil det medføre 
bortvisning fra banen. 
 

• Støtte til Iris Christoffersen og Susanne Rasmussen. 
o Bestyrelsen tog til efterretning at klubben støtter med 3.000 kr. pr. person for 

deltagelse i EM Senior Hold i Slovakiet d. 5-9/9 hvor de derved repræsenterer 
klubben på allerbedste vis.   

 
4. Orientering fra sekretæren, PB. 

• I Udvalg- og Hjælpermatch d. 2/9 deltager pt. 53. 
 
5. Orientering fra Turnerings- og Lov & Regeludvalget, SR. 

• Overvejer udvidelse af turneringsudvalget. 

• Mangler frivillige til varetagelse af diverse opgaver i forbindelse med turneringer. 
 
6. Orientering fra Husudvalget, JØ. 

• Pris på kobberoverdækning af porte. 
o Hunseby Smedie v/ Michael V. Nielsen vil udfører arbejdet gratis. 

• Arbejdstilsynsrapport. 
o Arbejdssynet har været på besøg og iflg. rapporten er der flere påbud der skal 

laves.  
� Ingen rygning indendørs på værkstederne. 

• Skilte er opsat. 
� Kompressor på værksted skal flyttes. 

• Flyttes udendørs. 
� Kapsav og bordrundsav må ikke anvendes indendørs. 

• Anvendes fremover udendørs. 
� Svejserøg må ikke udsættes de ansatte. 

• Mobil udsugning anskaffes. 
� Ingen flugtvej fra opholdsrum og kontor. 

• Flugtvej etableres ved oplukkelige vinduer evt. døre ud til 
gangen ved rygerummet. 

� John Simonsen har svaret Arbejdstilsynet. 

• Eliteafdelingen  har de specielle rettigheder på drivingrange. 
o Nej, alle skal følgende de givne retningslinjer for brug af drivingrange og Pay 

and Play banen. Retningslinjerne kan læses på hjemmesiden. 
 
7. Orientering fra Baneudvalget, SH. 

• Nye teesteds markeringer. Skal vi gennemføre denne pr. sæsonstart som kombihuller 
eller afvente, at nye teesteder er klar. Gennemgang af fordel/ulemper efter mødet 
med Thomas, DGU. 

o Redegørelse fra Thomas, DGU blev drøftet. 
� Det blev besluttet og indfører meterangivelse på teestederne fra 

sæsonstart 2018 og udsætte indkøb af nye teestedskilte til Masterplanen 
for banen er udfærdiget. 

 

• Banen hen over sommeren. Hvad er der sket/ikke sket arbejdsmæssigt og hvad har 
tidsforbruget været. 



o Fra 1/6 – 15/8  er der brugt 116 timer pr. uge til klipning af fairway. 
o Roughen er flere steder blevet forsømt og blevet klippet. 

• Vandboring. 
o Der er søgt om etablering af en vandboring nu da der 1 års tidsfrist før tilladelse 

kan gives. Det er gjort bare for og få det på plads hvis behovet opstår 
fremadrettet. 

 
8. Orientering fra Juniorudvalget, PB. 

• Nye indmeldelser. 
o Juniortræningen ophører snart og det blev vedtaget at de nye juniorer der 

melder sig ind nu skal ikke betale kontingent for resten af året. 
 

9. Orientering fra Eliteudvalget, KF. 

• Eliteafdelingen 
o Herrer 

� 3. division har vundet der pulje og spiller om oprykning den 2. 
september 2017. 

� Referat fra eliteudvalgsmøde. Ligger på hjemmesiden. 
� Dame kvalifikationsrækken. 

• Der er desværre først evalueringsmøde medio september, 
hvorfor det ikke vides om der er spillere nok i sæson 2018. 

o Overdækning på drivingrange. 
� Det undersøges endnu engang om det er muligt og opfører en 

overdækning af 4-5 pladser. 
 

10. Orientering fra Handicapudvalget, PB. 

• Et medlem er blevet manuelt reguleret efter anmodning. 
 
11. Orientering fra Sponsorudvalget, AM. 

• Avis  
o Det undersøges om vores egen golfavis for klubben på 16 sider kan fremstilles 

ved tegning af annoncer. 

• Lodsedler  
o Salg af lodsedler hvor overskuddet går til ungdomsarbejdet bliver sat til salg 

medio maj 2018. Prisen pr. lodseddel er 50 kr. og præmierne vil være 
golfrejser til 16-8-6 tusind kr., samt 20 gavekort. 

• Præmier Mestermatch. 
o 8 gavekurve fra forskellige sponsorer.  

• Sponsor generelt. 
o Der vil blive arbejdet med en sponsordag. 

 
12. Orientering fra introudvalget, EFN. 

• Forslag til nye prøvemedlemmer. 
o Prøvemedlem gratis i 3 måneder og derefter gratis kontingent resten af året. 

Anslået udgift for klubben 20 x 800 kr. + frikontingent i 3 måneder. 
o En anden mulighed kunne være, at tilbyde at et ordinært betalt 

prøvemedlemskab vil blive modregnet ved indmeldelse i klubben. Her vil 
klubben så få udgiften til Jeremy på 800 kr., men det er vel kun småting. 

o Forslagene blev drøftet og der var mest stemning for det sidste forslag. 



� En tredje mulighed var udstyr til prøvemedlemmet incl. bag som blev 
ejendom ved indmeldelse i klubben. Udgiften til udstyr pr. 
prøvemedlem vil være ca. 1.800 kr. som skal ind i budgettet for 2018. 

 
13. Evt. 

• Spanish Open og Gourmet aften med vine, JØ. 
o Er under planlægning og afholdes fredag d. 6. oktober 2017.  
o Matchform er Greensome med din bedre halvdel, familie, venner og naboer. 
o Indbydelse fremsendes ved e-mail og opslag i klubhuset. 

• Hverdag medlem. 
o Vi undersøger igen om muligheden for denne medlemskatogier. LNO, PB og 

SH. 
 
14. Næste møde. 

• Tirsdag, den 3. oktober 2017. 
 
  
 


