
             Dato: 24/10 2018. 
 
Referat fra bestyrelsesmødet, mandag den 22. oktober 2018. 
 
Mødested: Klubhuset. 
Tidspunkt:  17.00 – 19.40  
 
Deltagere: Lars Nøhr Olsen, Palle Bredsgaard, Jens Ødegaard, Søren Hansen, Niels Gram, 
Anders Michaelsen, Susanne Rasmussen og Claus Bo Jensen. 
 
Referent: Palle Bredsgaard. 
 
1. Godkendelse af mødereferat fra bestyrelsesmøde den 25/9 2018-10-23 

 Godkendt. 
 

2. Orientering fra formanden, LNO. 
 Møde dato vedr. nye medlemskaber og fælles mål for klubben. 

o Mandag, d. 19. november 2018 kl. 17. 
 Dato for møde med klubberne i klubben. 

o Mandag, den 26. november 2018 kl.19. 
 
3. Orientering fra kassereren, NG. 

 Til beslutning, 
o Endelige aftaler med Halsted kloster golfklub, LNO og NG. 
På mødet med Halsted den 11. oktober blev der enighed om at udleje Thomas 
hver anden mandag kl. 10-18 og hver søndag kl. 9-15, i perioden 1. april - 31. 
oktober. Halsted betaler 70.000 kr. årligt for denne aftale.  
Vores klubs udgift til Thomas' løn, feriepenge, kørsel osv. i den omtalte periode 
er ca. 48.000 kr., så vi har fået en merpris på ca. 22.000 kr. for denne aftale. 

 Tilføjelse til aftalen: Thomas fri på søndage hvor der spilles DT-
turneringer for klubbens herrehold. 

 Det blev, efter nogen tøven og diskussion med forskellige meninger, 
vedtaget at indgå aftalen med Halsted Golfklub for 2019. Derefter må 
vi se, om aftalen skal ændres. 

 
 Golfshop udsalgssted i Halsted. Vores klub opretter udsalgssted i Halsted. Halsted 

modtager 5 % provision af omsætningen mod at stille lokale og personale til 
rådighed. Vi skal forsikre vores varelager mod tyveri og brand. Der har aldrig været 
konstateret noget svind i deres butik. Vi kan forvente en omsætning på ca. 400.000 
kr. i Halsted med en bruttoavance på ca. 120.000 kr. Udgifter til provisioner, 
forsikring, dankort osv. anslås til ca. 45.000 kr., dvs. et forventet overskud på ca. 
75.000 kr. 

o Vedtaget. 
 

 Til info. 
o Møde med revisor den 22. oktober vedrørende frivillig momsregistrering og 

kontoomlægning i forbindelse med etableringen af golfshoppen. 
 Almennyttige foreninger er som udgangspunkt fritaget for moms. 



 Hvis man udfører forretning, som kan konkurrere med andre butikker, 
skal man som hovedregel momsregistreres.  

 Callaway (og måske andre firmaer også) kan ikke handle med os, hvis 
vi ikke er momsregistreret. 

 Revisoren foreslår at momsregistrere alle vores aktiviteter i klubben for 
at få så stort et momsfradrag som muligt.  

 Revisorens opfattelse er, at vi ikke frit kan vælge de områder, som skal 
registreres. Det er et alt-eller-intet princip. 

 Beregning fremsendes fra revisor indenfor en uge eller to. 
 

o Ansøgning til Nordea fonden vedrørende indkøb af digitale træningsredskaber 
(billigudgave af Trackman). 
 Fremsendt. Forventet tilskud ca. 15.000 kr. 
 Vi får svar fra Nordea om 5-6 måneder, dvs. til marts-april. 

 
 
 Budget 2019. 

o Udvalgs budget skal fremsendes til Niels Gram inden d. 26. november 2018.  
 
4. Orientering fra Turnerings- og Lov & Regeludvalget, SR. 

 Genopstiller ikke på næste generalforsamling, samt udtræder af Regel- og 
Lovudvalget ved næste generalforsamling. 

 
5. Orientering fra Husudvalget, JØ. 

 Besøg fra Arbejdstilsynet. 
o Trappe med gelænder i bagskabsrummet med prøvesæt skal etableres. 
o Vi fik en grøn smiley. 

 JØ minus ombygning af proshop og kontor, men mandagsdrenge kunne evt. hjælpe 
til. 

 ”Paprummet” er ved og blive istandsat beklædning og hylder til opbevaring af udstyr 
m.v. til juniorer.  

 
6. Orientering fra Baneudvalget, SH. 

 Oprensning af udvalget vandhazader er færdig. 
o Fremover har vi fået tilladelse fra Lolland Kommune til selv og styrer og 

planlægge oprensningen. 
 Vandingsanlæg. 

o Planlægning og arbejdet går i gang i november måned. 
 Vintergreens/sommergreens til vinter? 

o Sneskimmel, er problemet på greens ved kulde og spil på disse, samt at der 
trækkes svampespore ind på greens, når der spilles på den om vinteren.  

o Sommergeens bliver ikke lukket før det er nødvendigt rent vejmæssigt. 
 
7. Orientering fra juniorudvalget, PB 

 Casper Buchholtz og Villy Poulsen er tilmeldt juniortræningskursus i Greve d. 27/11. 
 
8. Orientering fra Sponsorudvalget, AM. 

o Juniorudvalget kan søge om anvendelse af overskud til bestyrelsen for salg af 
lodsedler.  



 
9. Evt. 

o Prøvemedlemmer skal oprettes i Golf Box. Herved får de tilsendt et svarskema fra 
Golfspilleren i Centrum. 

o Farvel/velkommen reception for Jeremy og Thomas afholdes søndag, d. 25. 
november kl. 13 – 15 i klubhuset. 

 
10. Næste møder. 

 Mandag, d. 19. november 2018 kl. 17. 
 Mandag, d. 26. november 2018, kl. 19. 
 Mandag, d. 3. december 2018, kl. 17. 

 
 
  
 


