
      

 

 

 

 

           Dato: 25-01-2020 

Referat af bestyrelsesmødet mandag den 20. januar 2020 
 

Mødested: Klubhuset 

Tidspunkt: 17:00 – 21.00 

 

Lars Nøhr Olsen, Niels Gram, Jens Ødegaard, Anders Michaelsen, Jan Nyborg, Jørn Lavtsen og Susanne 

Keller. 

 

Referent: Susanne Keller 

 

1.   Godkendelse af sidste mødereferat fra den 3. december 2019. 

➢ Godkendt 

2.   Opfølgning fra sidste møde. 

➢ Budget til godkendelse 

• Budget gennemgået, tilrettet og justeret – afventer endelig godkendelse 

➢ Skift af revisor 

• Modtagne tilbud fra Aage Maagensen og Lou Revision viser at Lou Revision har givet det 

bedste tilbud. 

3. Opfølgning af: 

➢ Adfærd  

• Ordensregler er ændret til: Ordens- og adfærdsregel – er lagt på hjemmesiden. 

➢ Strategi og målsætning (medlemsmøde) 

• Bestyrelsens strategi og målsætning udskydes p.g.a. forestående generalforsamling. 

4. Orientering fra Formanden, LNO. 

• Julefrokost for personalet er afholdt. Det var hyggeligt og med god stemning.  

5. Orientering fra Kassereren, JN 

• Intet at bemærke 

6. Orientering fra Sekretæren, SK 

➢ Skal man være fuldtids medlem af Maribo Sø Golfklub for at indgå i et udvalg? 

• Udvalgets formand vælger selv sine medlemmer – der er ikke krav om fuldtids medlemskab. 

• Der skal foreligge børneattester på dem, der har med børn og unge at gøre. 

7. Orientering fra Personaleudvalget, JL 

• Ansættelseskontrakterne er på plads. 

• Der planlægges afholdelse af et møde med personalet i marts måned. 

8. Orientering fra Turnerings- og Lov & Regeludvalget, JN 

1.      Følgende matcher er aftalt for 2020: 

Åbningsmatch*  19. april                                

Sommermatch*  28. juni          

Udvalgs- og hjælpermatch  29. august        

Klubmesterskab  5. og 6. september 

Efterårsmatch*  20. september                                 

Cross Country*  18. oktober                               

Gløgg Match*   8.  november         

2.      Undersøge mulighed for at gennemføre et gennemgående ”lotteri” ved klubmatcher, hvor de 

spillere, der ønsker at deltage betaler 10,00 Kr. pr. lod, som kan købes ved tilmelding og 

deltagelse til de med ”*” markerede klubmatcher. Lodtrækning foretages i forbindelse med 

afvikling af Gløgg Match. Præmier aftales senere. 

3.      Undersøge mulighed for at afvikle mesterskab på Par 3-banen og Puttemester. 

4.      Tilmeldt 6 hold til regionsgolf: 



A-række  Holdkaptajn    Jesper Eriksen 

B-række  Holdkaptajn    Bente Olsen 

C-række  Holdkaptajn    Per Christoffersen 

D-række  Holdkaptajn    Vagn Nørregren 

Veteran B-række  Holdkaptajn    Ulrich Skjold 

Veteran C-række  Holdkaptajn    Thomas Keller 

9. Orientering fra Husudvalget, JØ 

• Mandagsdrengene er efterhånden beskæftiget over flere områder. 

• Der vil blive indkaldt til et møde med henblik på arbejdsfordeling.  

10. Orientering fra Bane- og Miljøudvalget, NG  

• Personalestaben er på et minimum for opretholdelse af banens fine form. Der er yderst 

begrænset tid til at foretage forbedringer, f.eks. opretning af teesteder. 

• Der bliver lavet forskellige ting hen over vinteren, bl.a. bliver den nye måde at markere 

hulpaceringen monteret på vores flagstænger. Teesteds markeringer males hvide for bedre 

synliggørelse. Nye ekstra infotavler forberedes og ekstra klokker monteres. 

• Ansøgning om beplantning, klokker og teested infotavler blev sendt til Lolland Kommune i 

oktober måned, indtil videre intet svar tilbage. 

11. Orientering fra Ungdomsudvalget, SK 

• Der er kommet en ny turneringsstruktur. 

• Som noget nyt er der f.eks. ”junglegolf”, Danmarksturnering, Makker Cup. 

• Young Star fortsætter om torsdagen. 

• Helle står for interne turneringer/aktiviteter, mens en anden tager sig af de eksterne 

turneringer/tilmeldinger. 

12. Orientering fra Eliteudvalget, LNO 

• Intet at bemærke 

13. Orientering fra Handicapudvalg,  

• Intet at bemærke 

14. Orientering fra Shopudvalget, NG 

• Første år er vel overstået med et tilfredsstillende resultat. 

• Omsætning ca. 730.000 kr., indtjening kr. 196.000,00 og et ultimo varelager på 344.000 kr. 

15. Orientering fra Medlemsudvalget, NG 

➢ Rekruttering 

• Udvalget er godt i gang og medlemmerne er meget engagerede. 

• Der er udarbejdet 11 handlingsplaner. 

• Der sættes mange aktiviteter i gang, som vil kræve en del frivillig arbejdskraft. 

• Målsætning for 2020 er minimum samme antal indmeldelser som udmeldelser, dvs. vi vil 

standse faldet i antal medlemmer. 

• Ved udgangen af år 2022 er målsætningen at klubben har 700 medlemmer (passive ikke 

medregnet). 

16. Orientering fra Sponsorudvalget, AM 

• Opkrævning til sponsorer er under vejs. 

17. Orientering fra Introudvalget, 

• Intet at bemærke 

18. Evt. 

➢ Generalforsamlingen 

• Hvem er på valg - modtager genvalg? 

o Jens Ødegaard på valg – genvalg? 

o Niels Gram på valg – genvalg? 

o Lars Nøhr Olsen på valg – genvalg? 

• Generalforsamlingen afholdes torsdag den 19. marts kl. 19:00 på Hotel Søpark, Maribo 

19. Næste møde. 

• Mandag den 3. februar 2020 kl. 17:00 til 18:30 

 


