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      Dato: 23-11-2022  

      

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 8. september 2022 
     

Deltagere:  

Niels Gram, Jan Nyborg, Anders Michaelsen, Peter Buhl Skjold, Allan Christensen og Susanne 

Keller.                             Afbud: Ole Nielsen 

 

Mødested: Klubhuset 

Tidspunkt: 18:00 – 22:00 

 

Referent: Susanne Keller 

      

1.   Godkendelse af sidste mødereferat fra den 8. september 2022 

• Godkendt 

2.   Opfølgning og rapportering af igangværende opgaver  

• Ladestandere er på plads og taget i brug 

3. Punkter til behandling med information og begrundelse herfor: 

➢ Målsætning og strategi: Gennemgang af handlingsplaner 2022 

• Aktiviteterne for 2022 er gennemført. De fleste planer er gennemført, ideer 

vedrørende Ungdomscenter udsættes på ubestemt tid. 

➢ Nyt nøglesystem (NG)  

• Der er modtaget et tilbud fra MP Alarm og Låseteknik ApS, ca. 25.000 kr. 

• Det blev besluttet at CS Vagt skulle kontaktes for at høre, hvad de kan tilbyde. 

• Det blev besluttet at indkøbe et nyt nøglesystem 

➢ Budget 2023, herunder priser for kontingenter, prøvemedlemskab, greenfee mm. (alle) 

• Budgettet blev gennemgået og endelig godkendelse foretages på næste møde.  

➢ Investeringer 2023, første udkast (alle) 

• Punktet blev udsat til næste møde, når vi kender resultatet af budgettet for 2023. 

4. Orientering fra Formanden, NG  

➢ L-F Formandsmøde 

• Bestyrelsen fik en kort orientering af mødet. 

➢ DGU regionalmøde 2022 

• Orientering fra mødet: Der forventes en nedgang i medlemsantal i 2023. 

• Der blev spillet færre runder golf i 2022. 

• I 2023 kommer et nyt elektronisk DGU-kort. De gamle kort vil stadigvæk fungere. 

• Mange klubber er hårdt trængt pga. færre spillere og stigning i forskellige Flex-

medlemskaber. 

5. Orientering fra Kassereren,  

➢ Eventuelle kommentarer til udsendte saldobalance  

• Det blev slået fast, at den vedtagne procedure for godkendelse af betaling af regninger 

skal overholdes. 

6. Orientering fra Sekretæren, SK 

➢ Dokumentstyring 

• Der er godt gang i arkivering i ”skyen” på klubbens OneDrive, hvor samtlige af 

klubbens dokumenter opbevares. 

7. Orientering fra Medlemsudvalget, SK 

➢ Udbytte af Funnel First 

• Aktiviteten har givet 4 fuldtids medlemmer, 1 flex-medlem og 4 prøvemedlemmer. 

➢ Aktiviteter 

• Der har været afholdt et bankospil d. 6. november, som var en succes med 58 

deltagere. Det gav et mindre overskud til klubben. 

• For 2023 arbejdes der på aktiviteter som: 
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Vinsmagning – januar, Foredrag om Femern byggeriet – marts, ”Golf og Gaffel” 

som markedsføres via Facebooke med start april, Et samarbejde med den 

Internationale skole i Maribo. 

Derudover arbejdes der på at starte et samarbejde op med Diabetes foreningen som 

1. prioritet og med 2. prioritet Hjerteforeningen under konceptet ”Golf gavner”. 

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

➢ Følgende klubmatcher er fastlagt: 
2 APR            Åbningsmatch    
21 MAJ         Forårsmatch 
9 JUN            Lou Revision Erhvervsmatch    
17 JUN/ 24 JUN  Sommermatch        Evt. kombineret med spisning (dato afklares senere) 
26 og 27 AUG     Klubmesterskab     Slagspil og Nettomesterskab 
02 og 03 SEP      Klubmesterskab     Hulspil 
09 og 10 SEP       Klubmesterskab     Hulspil, Puttemesterskab og Par-3 banemesterskab 
24 SEP           Cross Country    
07 OKT         Udvalgs- og hjælpermatch    
26 NOV         Gløgg match 
Turneringsudvalget indstiller, at opdelingen af spillerækkerne bliver mere jævnt fordelt, 
således at rækkerne bliver lige store. 
Der bør ligeledes undersøges om, der skal indføres andre spilformer og eventuelt kun 
spille stableford i klubmatcherne. 
I forbindelse med klubmatcher afskaffes ”Pølsebonen” og erstattes af en tilkendegivelse i 
Golfbox om man ønsker at købe pølser (1, 2 eller 3) og dette kan betales via MobilePay. 

➢ Det forventes, at der bliver tilmeldt 8 hold til Regionsgolf 
➢ Der vil også blive gennemført Parmatch 

➢ Der foretages en del omlægning af klubmesterskaberne: 

• Slagspilsmesterskabet 
o    Afvikles over 1 weekend 
o   sammen med Nettomesterskabet 
o   Herre spiller fra Tee 59 
o   Damer spiller fra Tee 51 

• Hulspilsmesterskabet 
o   Afvikles over 2 weekender 
o   Der seedes i 2 rækker, A indtil HCP 14,9 og B fra HCP 15,0 
o   Herre spiller fra Tee 59 
o   Damer spiller fra Tee 51 

• Man kan frit tilmelde sig til Hulspilsmesterskabet (tilmelding via 
slagspilsmesterskabet annulleres) 

• Der vil blive gennemført Puttemesterskab og Par3-bane mesterskab 
9. Orientering fra Husudvalget, AC 

➢ Indlæg ved AC 

• Der er indkøbt et alarmhorn til brug ved f.eks. tordenvejr, matcher o.a.  

• Overvågningen af bygninger er udskiftet og justeret. 

• Der har været årligt brandeftersyn – der er kommet nye regler for DKV (drift, kontrol 

og vedligeholdelse) vedr. bygninger og regler for håndildslukkere DS2320 (Den 

danske standard). Der skal tilknyttes er ansvarligt til egenkontrollen. 

10. Orientering fra Bane- og Miljøudvalget, NG  

➢ Beplantning 2022 (NG) 

• Indkøb af egetræer planlægges i henhold til Masterplanen. 

11. Orientering fra Ungdomsudvalget, PBS 

➢ Indlæg ved PBS 

• Fortalte kort om status i Ungdomsudvalget. 

12. Orientering fra Sponsorudvalget, AM 

➢ Vi skal købe hos vores sponsorer 
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• Det har 1. prioritet, at vi køber ind hos vores sponsorer, da det er dem der støtter op 

om os. 

➢ Ny sponsor – Bangs Have 

• Bangs Have sponserer oversigtskilte ved tee 51. 

➢ Sponsorarrangement 

• Der var 23 deltagere til arrangementet, der startede med lidt skydning i 

Skytteforeningen med efterfølgende spisning i klubhuset. 

13. Evt. 

• PBS spurgte, hvordan man kan undgå at flere grupper holder møde samtidig i 

klubhuset.  

SK meddelte at det vil fremgå af klubkalenderen på Golfbox, når disse er registreret., 

og at ønske om møde i klubhuset kan sendes til Susanne Keller, som så vil registrere 

oplysningen i kalenderen. 

14. Næste møde 

• Blev aftalt til onsdag den 11. januar 2023 kl. 17:30 hos Jan Nyborg 


