
      Dato: 14-09-2022  

      

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 8. september 2022 
 

     

Deltagere:  

Niels Gram, Jan Nyborg, Ole Nielsen, Peter Buhl Skjold, Allan Christensen og Susanne Keller. 

Afbud: Anders Michaelsen 

 

Mødested: Jan Nyborg 

Tidspunkt: 17:30 – 21:30 

 

Referent: Susanne Keller 

 

1. Godkendelse af sidste mødereferat fra den 7. juli 2022 

• Godkendt 

2.  Opfølgning og rapportering af igangværende opgaver 

• Byggeprojektgruppen 

Bygning af vaskeplads og lift – økonomi (AC) 

• P.g.a. diverse prisstigninger er dette sat på standby. 

• Ladestandere (NG) 

• Der er etableret 2 ladestandere med hver 2 udtag på 

parkeringspladsen. Den endelige tilslutning mangler. 

• Italiensk aften (AC/JØ) 

• Datoen er fredag den 18. november 2022, hvor der vil være en 3-

retters menu fra Folkets Hus, vin fra 2010 Vin & Velsmag og musik 

ved Benny Nyrup. 

• Sommerfest (NG/AC) 

• Var en succes og der vil blive en sommerfest igen i juni måned 2023. 

• Dato for LOU Match 2023 (AM) 

• Matchen vil blive fredag den 9. juni 2023  

3. Punkter til behandling med information og begrundelse herfor – Bilag vedlagt: 

➢ Rabatordninger (NG, alle) 

• Drøftelsen af disse vil blive taget op på næste møde til endelig beslutning. 

➢ Udskiftning af nøgler (NG, alle) 

• Tilbud på nyt nøglesystem til klubbens døre og låse indhentes, og behandles 

på næste møde. 

➢ Ønske fra Introudvalget (ON) 

4. Orientering fra Formanden, NG  

➢ Banereservationer 

• Det er vigtigt, at kontoret administrerer og fastlægger banereservationer. 

• Der vil blive holdt et opfølgningsmøde med formændene for klubberne i 

klubben, når sæsonen er slut for at diskutere erfaringerne og lægge op til den 

næste sæson.  

➢ Kommende DGU-møder 

• NG og JN deltager i møde med DGU onsdag den 2. november 2022 i 

Mogenstrup. 

5. Orientering fra Kassereren, ON 

➢ Regnskab/budget 

• Regnskabet ser stadig pænt ud, dog ligger overskuddet lidt under det 

budgetterede p.g.a. diverse prisstigninger. 

6. Orientering fra Sekretæren, SK 

➢ Dokumentstyring 

• Det er besluttet, at samle klubbens dokumenter i ”OneDrive” systemet. Det 

gælder dog ikke, hvor dokumenter gemmes i andre tilgængelige 



medier/systemer. Som udgangspunkt gemmes dokumenter i 5 år som standard. 

Enkelte dokumenter gemmes evigt (historie, skøder, m.m.) andre gemmes 1 år. 

7. Orientering fra Medlemsudvalget, SK 

➢ Aktiviteter 

• Der vil blive afholdt bankospil søndag den 6. november 2022 

• Der arbejdes på et par aktiviteter i første kvartal af 2023. 

• ”Golf & Gaffel” aktiviteten vil fortsætte i 2023. 

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

➢ Orientering 

• Deltager antallet for klubmesterskabet var alt for lavt.  

• LF-mesterskabet bliver afholdt den 1. oktober i Golfklubben Storstrømmen. 

• Der er opsat nye klubmestertavler i klubhuset. 

• Ønsker om banereservationer kan tilsendes Jan Nyborg. 

• JN har udsendt mail, hvor banereservationer 2023 skal fremsendes hurtigst 

muligt. 

9. Orientering fra Bane- og Miljøudvalget, NG  

➢ Råge skader  

• Der er indkøbt en elektronisk fugleskræmmer, og materialer til bygning af 

stærekasser for det modtagne tilskud fra Friluftsrådet. 

➢ Hul 10/18 

• Der er kommet skiltning om at afvente udslag på teested for spil på green, så der 

gælder de samme regler på hele banen. 

➢ Ny teestedklipper 

• Vi får en brugt teestedklipper på prøve. Den gamle maskine er 14 år gammel og 

udtjent. 

➢ Gravemaskine 

• Der kigges efter en lille gravemaskine, hvis vi kan finde et godt tilbud. 

➢ Driving Range 

• Der arbejdes på en løsning, for at gøre driving range længere for de langt 

slående, så boldene kan holdes på driving range. 

10. Orientering fra Ungdomsudvalget, PBS 

➢ Sjov sommergolf i august med 36 spillere indgik i Lolland Kommunes 

sommeraktiviteter, så det kaster et beløb af sig.  

Sportsrådet i Lolland Kommune gav et tilskud på 6.750 kr. 

➢ Traditionel Lampematch blev afviklet med Rask El og Pro Shoppen som sponsorer. 
Seniorafdelingen både inviterede og vandt. 

➢ Søndag d. 11.9. spiller drengene fra 1. division under Peter Kampers ledelse om 

oprykning til Elitedivisionen. Der spilles mod Fredensborg i Værløse – og det må siges 

at være historisk. Samme dag spiller U25 fra Holdturneringen Landsdelsfinaler i 

Dragør, hvor de møder Hjortespring i første kamp. Holdet ledes af Bo Fremming. 

➢ Afslutningsmatchen Juniorpokalen spilles søndag d. 9.10 med Advodan som sponsor. 
➢ Stort savn at Casper Buchholtz er udtrådt af ungdomsudvalget. Der savnes energi, 

aktivitet og nærvær, som Casper stod for.  
11. Evt. 

➢ Der indkøbes et nyt overvågningssystem, som vil dække klubhuset, værksted om de 

nærliggende områder. 

➢ Der indkøbes et nyt køleskab til baneservice. 

12. Næste møde 

➢ Næste møde er onsdag den 16. november 2022 kl. 18:00 i klubhuset, hvor budget for 

2023 vil blive præsenteret og drøftet. 


