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Dato: 13-07-2022 

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 7. juli 2022 
 

Deltagere: Niels Gram, Jan Nyborg, Ole Nielsen, Peter Buhl Skjold, Allan Christensen og  

Susanne Keller. 

 

Afbud: Anders Michaelsen 

 

Mødested: Jan Nyborg 

Tidspunkt: 17:00 – 22:00 

 

Referent: Susanne Keller 

      

1.   Godkendelse af sidste mødereferat fra den 12. maj 2022 

• Godkendt 

2.   Opfølgning og rapportering af igangværende opgaver 

• Byggeprojektgruppen (AC) 

Økonomien for den kommende investering i vaskeplads undersøges nærmere, i løbet af 

efterår/vinter. 

• Baneopdatering (SK) 

Garmin golfure kan nu vise samtlige teesteder.   

3. Punkter til behandling med information og begrundelse herfor: 

a) Greenfeebilletter (Femern) (SK) 

Der er lavet en aftale med Femern, at deres medarbejdere kan købe greenfee billetter i 

bundter á 5 stk. for 1.500 kr. og 10 stk. for 2.500 kr.  

b) Strøm til P-plads: Ladestandere og campers (NG, ON) 

Tilbud fra Norlys vedrørende etablering af ny strøm og ladestandere blev gennemgået.  

Der blev kigget på den fremtidige drift, og beslutning vedrørende igangsættelse blev 

vedtaget. Investeringen for installationen vil ligge på maksimalt ca. 100.000 kr., og vil 

fremover kunne generere en indtægt til klubben. Indtægtens størrelse er svær at vurdere 

lige nu, det afhænger af hvor mange opladninger vi sælger, men det vil sandsynligvis 

ligge i intervallet 10 – 50 tkr./år. 

c) Beslutning vedrørende leverandør af strøm  

Det blev besluttet at skifte strømleverandør til Norlys. Vi kan spare 50 øre per kWh i det 

kommende kvartal. 

4. Orientering fra Formanden, NG 

Der er søgt og bevilget tilskud fra Friluftslivet til fremstilling af stærekasser og reparation 

efter rågeskader på banen, 40 tkr. 

➢ Banereservationer 

Ønsker om banereservationer (matcher/spilletider) for 2023 skal være Jan Nyborg i hænde 

senest fredag den 23. december 2022. Fremover er det KUN kontoret der registrerer 

reservationerne i Golfbox. 

➢ Flexmedlem tendens 

Det generelle billede på landsplan er, at der bliver stadig flere flexmedlemmer, og det sætter 

indtjeningen på kontingentet under pres.  

➢ Sommermatch & -fest 

Der var en lidt beskeden tilslutning til både match og fest, men det var en succes for de 

fremmødte. Vi fortsætter til næste år. 

➢ GLFR 

Den digitale baneguide (GLFR) fortsætter uændret. 

➢ Dokumentstyring 
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NG, JN, SK og kontoret vil mødes torsdag den 18. august for at planlægge adgang til 

klubbens PC og evt. mappestruktur. 

➢ Velkomstgolf fredag den 8. juli 

Spillerne bliver inddelt i hold, og efter matchen er der rundvisning i klubben efterfulgt af 

spisning. Overrækkelse af præmier inden arrangementet slutter. 

➢ ”Det gode værtskab” møde med Lolland Kommune. 

NG og SK deltog sammen med ca. 20 andre foreninger. Der blev bl.a. fortalt om et forløb 

”brobygning” til fritidsdeltagelse”, og om hvordan man tager imod nye medlemmer.  

5. Orientering fra Kassereren, ON 

➢ Regnskab 

Blev gennemgået. Overskuddet vil blive mindre end budgetteret på grund af diverse 

prisstigninger. 

6. Orientering fra Husudvalget, AC 

Der er indgået en firmaaftale om pudsning af samtlige vinduer i hele klubhuset. 

De nye tavler til klubmesterskaberne er under produktion. 

7. Orientering fra Bane- og Miljøudvalget, NG  

➢ Green hastighed 

I denne sæson bliver greens behandlet hver eneste dag, enten med en klipning eller med en 

tromling. Klippehøjden holdes forholdsvis lav (3,5 – 4,0 mm). Det har resulteret i en 

hastighed på 9,5 – 10,0 på stimpmeteret., hvilket er tilfredsstillende. 

8. Orientering fra Ungdomsudvalget, PBS 

• Skolegolf, hvor ca. 120 børn fra 5, klasse har besøgt klubben på 3 dage. Det har givet 8 – 

10 nye medlemmer og formentlig en del good will. 

• Der er hele tiden unge spillere, som deltager i diverse GDU-turneringer, og det gør de 

rigtig godt. 

• Der er spillere som deltager i såkaldte ranglisteturneringer, hvor de møder den danske 

ungdomselite, og kommer hjem med flotte placeringer. 

• De to hold i henholdsvis 1. og 2. division i Danmarksturneringen har jo gjort det 

eminent. Efter 4 kampe ligger de på henholdsvis 1. og 2. plads. 

• Der har også været to hold med i holdturnering for de næstbedste på 9-huller. U25-

holdet er sluttet som puljevindere og U16 mesterrække er endt på en flot 2. plads. 

• Jacob Kamper har vundet em stor turnering over 6 matcher i US Kids Golf Tournament 

regi i Danmark og Sverige for 13/14-årige. 

• Lykke Bredsgaard vandt også sin pulje i samme turnering – desværre var hun eneste 

deltager. 

• Makker Cup: Her har Emil Busborg og Theodor Munk også stor succes i år, og har 

vundet en afdeling i Distrikt 5. 

• Junglegolf – en aktivitet for de yngste og nyeste spillere. Maribo samlede 21 deltagere. 

Desværre blev det aflyst i Halsted Kloster Golfklub, da der var for få tilmeldte (Maribo 

have 6 spillere). 

• Girls Only – en turnering for piger, hvor Lykke Bredsgaard og Andrea Lohse har stor 

glæde ved at deltage i. 

• Solstrålematch – en årlig match på Grundlovsdag, hvor en junior spiller med en voksen. 

H C Nørregaard er og har været sponsor i mange år. En hyggelig dag. 

• Pandekagedag holdes på en torsdag til træning, hvor Kirsten Keis bager pandekager til 

ALLE. El socialt arrangement, der har stor betydning for stemningen blandt begyndere 

og øvede. 

• Sjov Sommergolf den 1. – 2. – 3. august: Der er pt tilmeldt 14 spillere fra klubben og 

den 2. og 3 august er der åbnet for kommunens sommeraktiviteter, hvor der er tilmeldt 

21 børn. Så med 35 ”golfelever” bliver der nok at se til. Da det har været svært at få 

voksne fra udvalget til at deltage, er der kommet en stor hjælpende hånd fra en del af de 

store juniorer. 
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9. Orientering fra Medlemsudvalget, SK 

➢ Funnel First (Facebook kampagne) 

Der har været 33 leads (markeringer på interesse). Det har giver 21 deltager, hvoraf 15 

er blevet prøvemedlemmer. 

➢ Udvalgets medlemmer 

To medlemmer har valgt at udtræde af udvalget og en anden indtrådt, så antal af 

medlemmer i udvalget er nu på 6, men kan godt brug en eller to mere. 

➢ Fremtidige aktiviteter 

Der planlægges et bankospil i efteråret 2022. 

I 2022/2023 arbejdes der på en plan for ” Golf for folk med kroniske lidelser”. 

10.   Orientering fra Introudvalget (ON) 

• Der er lavet en greenfee aftale med Halsted og Marielyst for kaninerne. Det er for at 

skabe interesse for at spille på andre baner. 

11. Evt. 

• Tilmelding til Klubmesterskaberne er åben.  

12. Næste møde 

• Næste møde er aftalt til torsdag den 8. september kl. 17:30 hos Jan Nyborg 


