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     Dato: 05-08-2020 

 

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmødet, tirsdag den 4. august 2020 
            

Deltagere:  

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

Susanne Keller. 

 

Mødested: Maribo Roklub, Bangshavevej 27, 4930 Maribo 

Tidspunkt: 17:00 – 21:15 

 

Referent: Susanne Keller 

 

1.   Godkendelse af sidste mødereferat fra den 8. juni 2020 

➢ Godkendt 

2.   Opfølgning og rapportering af igangværende opgaver 

➢ Overdækning på drivingrange 

• Fremgår af næste punkt 3. d) 

➢ Generalforsamling 

• Forberedelse til generalforsamlingen er på plads 

➢ Revideret forretningsorden 

• Den nye forretningsorden er lagt på klubben hjemmeside 

➢ Bestyrelsens strategi og målsætning 

• Punktet vil være på dagsorden på først kommende bestyrelsesmøde efter  

generalforsamlingen 

3. Punkter til orientering: 

a) Bane- og Miljøudvalget (NG) 

Retningslinjer for Masterplan, version 2020 blev diskuteret og vedtaget. 

Retningslinjerne skal være rammen for alle eventuelt kommende ændringer på vores 18-

hullers bane, og også danne rammen for den reviderede masterplan, som vi forventer at 

kunne skrive i løbet af efteråret.  Alle specifikke forslag til baneændringer skal opfylde 

rammebetingelserne.  
b) Turnerings- og Lov & Regeludvalget (JN) 

Klubmesterskab 2020 holdes 5. og 6. september 2020 

Der påtænkes i week-enden 5./6. september at afholde et uofficielt puttingmesterskab og  

par 3-bane mesterskab. 

LF-mesterskab holdes den 3. oktober 2020 kl. 9:00 i Maribo for klubmestre og runner 

up. 

c) Situationen omkring Claus med de tiltag, der er truffet samt fremtidige tiltag/ændringer. 

(JN) 

Kort orientering om nuværende situation 

d) Byggeudvalg (JL) 

Sag om etablering af skur til bestyrelsens behandling. 

Den økonomiske ramme på maksimalt 200.000,00 kr. som generalforsamlingen i 2019  

vedtog, kan ikke overholdes, da de indhentede tilbud alle overstiger dette beløb. 

Da der ikke efter bestyrelsens opfattelse er kvalificeret arbejdskraft til selvbyg, ses dette 

heller ikke som en mulighed. 

e) Dagsorden til generalforsamlingen (SK)  

Indkomne forslag fremlagt 

Dagsordenen blev tilrettet og fremlægges på generalforsamlingen. 

f) Udvalgs- og hjælpermatch: 
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Matchen afholdes lørdag den 29. august 2020 for indbudte 

Sponsor for matchen er på plads 

g) Skal vi have Teebox? (LNO) 

Kort fortælling om Teebox. 

4. Orientering fra Formanden, LNO. 

➢ DGU’s repræsentantskabsmøde finder sted den 19. september 2020 

5. Orientering fra Kassereren, JN 

➢ Gennemgang/visning af regnskab 2020  

Gennemgang af budget 2020 

Status økonomi 2020 år til dato blev præsenteret 

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

➢ Der er 3 klubmatcher tilbage  

Klubmatch d. 20. september med KS Værktøj & Teng Tools som sponsor 

Cross Country match d. 18. oktober med Louis Nielsen som sponsor 

Gløgg match d. 8. november afventer sponsor 

7. Orientering fra Husudvalget, JØ 

➢ Nye billeder fra bane er hængt op i klubhuset 

8. Orientering fra Ungdomsudvalget, SK 

➢ Der har være udfordringer med at få turneringerne til at gå op i en højere 

enhed, da information om de nye turneringsformer ikke kunne gennemføres 

p.g.a. Corona-restriktioner. Nogle tilmeldinger var meget kortfattede, men 

alligevel er det lykkedes at få meldt de unge mennesker til forskellige 

turneringer. Klubbens unge mennesker har sørget for, at vi er kommet med på 

landkortet. 

Ungdomsafdelingen har holdt skolegolf, som igen i år var en succes. 

Der blev afholdt familiedag for begyndere og let øvede med deres 

forældre/bedsteforældre, også det var en succes. 

Traditionen tro har der igen været afholdt pandekagedag (bagt af Kirsten 

Keis). 

Senest er der gang i Sjov Sommergolf, hvor en hel masse unge mennesker 

møder op med gå på mod og godt humør. At Ungdomsafdelingen kan samle så 

mange unge mennesker gjorde indtryk på Sarah-Cathrine Wandsø fra DGU, 

som tilfældigvis var forbi den 4. august. 

9. Orientering fra Shopudvalget, NG 

➢ Shoppen kører som forventet, vi har dog mistet ca. 1½ måneds omsætning på 

grund af Corona. 

10. Orientering fra Medlemsudvalget, LNO 

➢ Lars Nøhr Olsen er blevet ny formand, efter at Niels Gram har trukket sig. 

➢ Dameklubben har udskudt deres aktivitet til 2021, da Corona har forsinket det 

hele. 

➢ Funnel First (Facebook) aktivitet (SK) 

Der har være 27 leads heraf er mødt 13 personer og 7 personer som kom med. 

Af disse har 9 personer tegnet prøvemedlemskab.  

11. Orientering fra Introudvalget, 

➢ Der skal arbejdes på klare linjer/samspil mellem de nye golfere – 

prøvemedlemmer – Pro træner og Introudvalget 

12. Evt. 

 

13. Næste møde. 

➢ Bliver aftalt efter generalforsamlingen 


