
 

 

           Dato: 18-03-2020 

Referat af bestyrelsesmødet, mandag den 11. marts 2020 

 

Mødested: Klubhuset 

Tidspunkt: 16:00 til 17:30 

 

Jens Ødegaard, Niels Gram, Nyborg, Jørn Lavtsen og Susanne Keller. 

Afbud: Lars Nøhr Olsen og Anders Michaelsen 

 

Dagsorden: 

 

Første punkt der blev behandlet var, om hvor vidt generalforsamlingen skulle udskydes eller ej. 

• På grund af sundhedsmyndighedernes anbefaling for Coronavirus, blev det besluttet at 

udskyde generalforsamlingen. 

1.   Opfølgning fra sidste møde. 

➢ Generalforsamling 

Lars Nøhr Olsen modtager genvalg 

Jens Ødegaard modtager genvalg 

Niels Gram modtager genvalg 

2.   Orientering fra Formanden, LNO. 

➢ Beretning til generalforsamlingen afventer ny generalforsamling 

3. Orientering fra Kassereren, JN 

➢ Regnskabet er underskrevet af bestyrelsen 

4. Orientering fra Sekretæren, SK 

➢ Golfhäftet som web-salg – skal det lægges på hjemmesiden? 

• Det blev besluttet, at der ikke skal ske salg af Golfhäftet via hjemmesiden 

➢ Hvordan skal dagsorden til generalforsamlingen se ud? 

• Dagsorden bliver tilpasset, når ny dato for generalforsamlingen kendes. 

5. Orientering fra Ungdomsudvalget, SK 

➢ Onsdag den 19. februar var der klubaften for ungdom/junior. Det var en hyggelig aften, hvor 

det nye regelspil blev afprøvet. Der var også mulighed for chipping, putting, rafling og 

kortspil. Det blev afsluttet med lidt kage og saftevand. 

➢ Ungdomsudvalget holder info-aften for spillere og forældre onsdag den 11. marts 2020 kl. 

18:30. 

• Denne info-aften blev dog aflyst på grund af sundhedsmyndighedernes anbefaling 

6. Orientering fra Medlemsudvalget, NG 

➢ Start af Facebook kampagne via Funnel First starter den 27. marts 2020. 

• I skrivende stund er kampagnen foreløbig udsat til at starte 1. april 2020. 

7. Orientering fra Sponsorudvalget, AM 

➢ Har vi en sponsor til åbningsmatchen? 

• Louis Nielsen, Nakskov – Nykøbing F. er sponsor for matchen. 

8. Orientering fra Introudvalget, JL 

➢ Der holdes info-aften for alle medlemmer mandag den 16. marts 2020 kl. 19:00 

• Denne info-aften blev dog aflyst på grund af sundhedsmyndighedernes anbefaling. 

9. Evt. 

Klubbens låneforhold   blev drøftet, og JØ/JN udarbejder en beskrivelse som 

beslutningsgrundlag til næste møde. 

 

10. Næste møde. 

Torsdag den 16. april 2020, kl. 17.00 (mødested aftales nærmere) 


