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           Dato: 10-07-2021 

Referat fra bestyrelsesmødet, mandag den 5. juli 2021 

oprindeligt fastsat til torsdag den 8. juli 2021 
 

 

Niels Gram, Jens Ødegaard, Jan Nyborg, Peter Buhl Skjold, Ole Nielsen og Susanne Keller. 

 

Afbud: Anders Michaelsen 

 

Mødested: Jan Nyborg, Møllevej 29, 4990 Sakskøbing 

Tidspunkt: 17:30 – 22:30 

 

Referent: Susanne Keller 

 

1.   Godkendelse af sidste mødereferat fra den 7. juni 2021 

• Godkendt 

2.   Opfølgning og rapportering af igangværende opgaver 

➢ Skur (udslagssted) (PBS) 

• Pålægning af tagpap forventes ultimo august/primo september 

• Bunddække forventes etableret inden ultimo august 

➢ GDPR Databehandling (JN) 

• Opdatering af klubbens privatpolitik er under udarbejdelse 

➢ Låneomlægning (JN, NG) 

• Se punkt 3a.  

➢ ”Hverdagsklub” (JN) 

• Der arbejdes på et spillerfællesskab som gælder for alle aktive medlemmer i Maribo 

    Sø Golfklub, som ønsker at være en del af denne gruppe. Der vil blive lavet en liste 

    med kontaktoplysninger. En spiller fra gruppen kan kontakte en eller flere i gruppen, 

    for at lave en spille-aftale. 

➢ Nye hjælpere til ungdomsudvalg (PBS) 

• Der er et behov for at få tilført nye hjælpere til ungdomsafdelingen, som kan være 

    hjælp til om torsdagen samt ved arrangementer. 

➢ Medlemskategori bagmærker (JN) 

• Bagmærke som indikerer type af medlemskategori til anbringelse på golfbagen er  

    under udarbejdelse 

➢ Modtagelse af nye medlemmer (JN) 

• Retningslinjer for modtagelse af nye medlemmer er under udarbejdelse.  

3. Punkter til behandling med information og begrundelse herfor: 

a) Låneomlægning, diskussion og beslutning. Revisor Peter Kamper deltager i mødet 

vedrørende dette punkt.  (Peter K., NG, JN)  

• Der blev præsenteret 4 forslag.  

    Konklusionen blev, at vi omlægger det bestående realkreditlån med restgæld   

    4.252.522 til et nyt fastforrentet lån på 4 mio. kr. med en rente på 1,5 %.  

    Vores overskydende likvide midler (ca. 1,5 mio.kr.) vil blive investeret i golfklubben 

over en årrække. Hvad det skal være, vil blive drøftet på efterfølgende bestyrelsesmøder. 

b) Funktionsbeskrivelse Bestyrelse og udvalg – opdatering af eksisterende beskrivelse 

(NG/alle)  

• Blev gennemgået. Der var enkelte små rettelser.  

    Når det færdige resultat foreligger, vil det komme på hjemmesiden. 

c) Reception Halstedkloster Golfklub, fredag den 6. august (NG) 

• Niels Gram og Jan Nyborg deltager. 

d) Omklædningsrum (SK) 
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• Der er kommet hylder op til håndklæder. 

    Rummene friskes op i løbet af vinteren. 

    Metalskabene vil evt. blive fjernet  

 

4. Orientering fra Formanden, NG 

• Ved DGU’s repræsentantskabsmøde blev deres forslag om modernisering af reglerne 

    for amatør og ordensudvalget vedtaget. 

    Forhøjelse af kontingent til DGU med 3 kr. blev ligeledes vedtaget. 

    Der var ingen repræsentanter fra Lolland-Falster. 

5. Orientering fra Kassereren, ON 

➢ Saldobalance 

• Regnskab blev forelagt og gennemgået. Det ser rigtig positivt ud, og vi vil med stor 

    sandsynlighed kunne holde det budgetterede overskud på 499 t.kr. 

6. Orientering fra Sekretæren, SK 

➢ Telefonliste   

• Telefonliste for bestyrelsen, formænd for udvalg/klubber i klubben, kontor og træner  

    blev forelagt og godkendt. 

7. Orientering fra Bane- og Miljøudvalget, NG  

➢ Projektgruppe etableret 

• Gruppen består af Erling Olesen, Mogens Nielsen og de to greenkeepere. De skal 

præsentere bestyrelsen for forslag, tidsplan og prisoverslag for – maskinhal - vaskeplads 

- værkstedsområde. 

➢ Masterplan for banen 

• Ud fra det afholdte møde, hvor der kom mange gode forslag, er en sammenfatning  

    under udarbejdelse, som skal godkendes i bestyrelsen inden den offentliggøres. 

8. Orientering fra Medlemsudvalget, SK 

➢ Funnel First (Facebook) 

• Kampagnen har givet 45 leads 

    Det har indtil nu givet, 14 prøvemedlemmer, 1 flex-medlem og 8 deltager den 7/8.  

9. Evt. 

• J.N. oplyste at klubmesterskaberne bliver holdt over 2 weekender 28.-29. august og  

    4.-5. september. 

    Erhvervsmatch 13. august 

    Udvalgsmatch for inviterede den 11. september 

    Cross Country match den 17. oktober 

    Gløgg match den 7. November. 

• Peter Skjold meddelte at shopudvalget ønsker en anden løsning på opbevaring af 

    nøgler til buggyer. – Der bliver kigget på en løsning. 

10. Næste møde 

➢ Bliver torsdag den 9. september 2021 kl. 17:30 hos Jan Nyborg 


