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Dato: 18-05-2022 

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 12. maj 2022 
 

Niels Gram, Jan Nyborg, Anders Michaelsen, Ole Nielsen, Peter Buhl Skjold, Allan Christensen  

og Susanne Keller. 

 

Mødested: Jan Nyborg 

Tidspunkt: 18:00 – 22:30 

 

Referent: Susanne Keller 

 

1.   Godkendelse af sidste mødereferat fra den 31. marts 2022 

• Godkendt 

 

2.   Opfølgning og rapportering af igangværende opgaver 

• Byggeprojektgruppen (AC) 

Økonomien for den kommende investering i vaskeplads undersøges nærmere. 

• Omklædningsrum (AC) 

Begge rum er nu færdig afsluttet. 

• Sommermatch (JN) 

Tilmelding er åben og der spilles Texas Scramble 

• Sommerfest (NG/AC/AM) 

I nær fremtid vil der blive lagt en tilmeldingsliste ved kontoret. 

Der sendes indbydelse pr. mail til medlemmerne. 

• Baneopdatering (JN/TGL) 

SK tager kontakt til DGU for at få hjælp til, hvordan vores bane kan blive 

opdateret til de 5 teesteder. 

  

3. Punkter til behandling med information og begrundelse herfor: 

a) Målsætning og strategi (alle) 

• Der var nogle få rettelser. Når den endelige plan er godkendt, vil den komme 

på hjemmesiden. 

b) El-ladestandere fra Norlys/DGU (NG/ON) 

• Detaljer undersøges og beslutning tages på næste møde. 

c) Økonomi 2022 (ON) 

• Kan vi holde budgettet som følge af prisstigninger på energi, el og andet? 

Drift budgettet ser ud til at blive overskredet på golfbanen og maskinernes 

drift, men totalt set, ser budgettet ud til at holde. 

• Status på investeringer 2022 – skal vi gennemføre det hele? 

Investeringsplanen blev gennemgået, og nogle af investeringerne undersøges 

nærmere. Investeringer sættes først i gang efter endnu en godkendelse i 

bestyrelsen. 

 

4. Orientering fra Formanden, NG 

➢ Formandsmøde 

MSG klarer sig bedre end de øvrige klubber på LF. 

Der er en god stemning klubberne imellem. 

➢ Sandwichproduktion 

Produktionen er startet op, og det kører rigtig godt. 

➢ SK og NG deltager i et møde med Lolland Kommune den 19. maj for foreningerne i 

Lolland Kommune om ”det gode værtskab”.  

5. Orientering fra Kassereren, ON 

➢ Regnskab 
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Forsikringerne hos TRYG bliver fornyet for en 5-årig periode. 

6. Orientering fra Medlemsudvalget, SK 

➢ Bankospillet den 6. marts 2022 

Det var vellykket og hyggeligt med 35 deltagere, og det gav et beskedent overskud på 

965 kr. 

Hvis der ikke skal betales skat eller at evt. overskud skal gå til andre end Maribo Sø 

Golfklub, så kan det være, at der bliver et bankospil igen til efteråret. 

➢ Funnel First 

Kampagnen er i gang. Der har været 11 reaktioner, hvor de 9 er booket. Første 

arrangement er den 21. maj 2022. 

➢ Femern 

For dem der spiller golf, er der ikke interesse for fast medlemskab, men de vil gerne 

have en god pris på greenfee.  

Der arbejdes på et tilbud. 

 

7. Orientering fra Bane- og Miljøudvalget, NG 

➢ Plan for reduktion af rågeskader 

Der bliver lavet en totalplan for 2022, som omfatter reparation, sprøjtning, forskellige 

skræmmemidler og opsætning af stærekasser. Opbygning af stæreflokke varer et par år, 

og indtil da, skal vi bruge de hurtigtvirkende foranstaltninger. 

8. Orientering fra Markedsføringsudvalget, AM 

➢ Hjemmeside (SK) 

Der arbejdes på en ny hjemmeside, som forventes at være klar i løbet af sommeren. 

Der skal tages nye billeder af bestyrelsesmedlemmerne, så alle har den samme baggrund. 

 

9. Evt. 

AC oplyste at der bliver købt nye tavler til klubmesterskaberne og et nyt vindue, som placeres 

ud mod vaskekummen og trykluftsprøjter. 

PBS fortalte kort om DT-spillernes kampe i week-enden 7.-8. maj 

Herrernes 2. division – var anstrengende, da der skulle spilles 36 huller lørdag og søndag 

Seniorerne skulle spille ude mod Korsør om lørdagen, hvilket startede med en bil der ikke ville 

køre hele vejen. Hjælp måtte hentes fra Maribo og København, med de kom frem til start.  

 

10. Næste møde 

Torsdag den 7. juli 2022 kl. 17:30 hos Jan Nyborg 


