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           Dato: 23-01-2023 

Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 11. januar 2023 

 

Deltagere: Niels Gram, Jan Nyborg, Ole Nielsen, Anders Michaelsen, Allan Christensen og 

Susanne Keller. 

Afbud: Peter Buhl Skjold 

 

Mødested: Jan Nyborg 

Tidspunkt: 17:30 – 22:00 

 

Referent: Susanne Keller 

 

1.   Godkendelse af sidste mødereferat fra den 16. november 2022 

• Godkendt 

2.   Opfølgning og rapportering af igangværende opgaver  

• Der er ingen igangsatte opgaver for 2022 tilbage. 

3. Punkter til behandling med information og begrundelse herfor: 

➢ Godkendelse af budget (alle) 

• Enkelte poster blev redigeret og herefter godkendt. 

➢ Investeringsplan for 2023 

• Det blev besluttet at kigge på investering til banemaskiner, strøm til autocampere og 

trailer til transport af golfudstyr. 

➢ Generalforsamling 2023 (alle) 

1) På valg: ON, JN, AM og SK  

• Alle modtager genvalg 

2) Dato for afholdelse af generalforsamling 

• Generalforsamling vil blive afholdt torsdag den 23. marts 2023 kl. 19:00 i 

Maribo Sø Golfklubs klubhus. 

3) Andre forberedelser 

• Diverse opgave blev uddelt. 

4. De vigtigste opgaver i 2023, udover daglig drift (alle) 

• Den vigtigste opgave er hvervning af nye medlemmer 

5. Orientering fra Formanden, NG  

➢ Visit LF 

• Der var afholdt møde i december, hvor det fremgik, at Golf og Go’nat 

fortsætter. I 2022 har der dog været en nedgang i antal besøg. 

➢ DGU’s repræsentantskabsmøde 

• Mødet er fredag den 24/3 og den 25/3-2023 hvor NG og JN deltager. 

6. Orientering fra Kassereren, ON 

➢ Regnskab 

• Det ikke-reviderede og foreløbige regnskab for 2022 blev gennemgået, som 

forventes at blive i omegnen af 300.000 kr. Set i lyset af et år med ekstra høje 

prisstigninger er det tilfredsstillende. 

7. Orientering fra Sekretæren, SK 

➢ Dokumentstyring – OneDrive 

• Klubbens dokumenter er stort set samlet et sted (OneDrive), og tildeling af 

adgang til dokumenter vil ske løbende. 

8. Orientering fra Personaleudvalget, JN 

➢ Orientering 

• Mejra Twitchett er nu ansat på fuld tid. 

9. Orientering fra Turnerings- og Lov & Regeludvalget, JN 
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➢ Orientering 

• Sommermatch med fest bliver lørdag den 24. juni 2023. 

• Matchfee bliver fremover 75 kr. 

• Regionsgolf: der er ikke længere kørselsgodtgørelse, men der er stadig en 

øl/vand til spillerne efter spillet. 

10. Orientering fra Bane- og Miljøudvalget, NG  

➢ Stærekasser 

• Der er opsat ca. 225 stærekasser. 

➢ Træplantning 

• I samarbejde med greenkeeperne er der købt og plantet 12 egetræer. 

11. Orientering fra Sponsorudvalget, AM 

• Tegning af sponsorater er i gang 

12. Orientering fra Medlemsudvalget, SK 

➢ Workshop – Rekruttering 

Fra medlemsudvalget deltager Bent Rasmussen, Erling Olesen og Susanne Keller. 

➢ Ansøgning af midler til ”Golf gavner”. Der sendes ansøgning til Lolland Kommune og 

Spar Nord Fonden vedr. aktiviteter for Hjerteforeningen/Diabetesforeningen og for 

integrering af elever/forældre til Den Internationale skole i Maribo. 

13. Evt. 

• Intet at berette. 

14. Næste møde  

Tirsdag den 28. februar 2023 kl. 17:30 hos Jan Nyborg 


