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Referat af møde i Medlemsudvalget 

Tirsdag den 17. januar 2023  
      Dato 23-01-2023  

 

Deltagere:  

Allan Hansen, Erling Olesen, Bent Rasmussen og Susanne Keller 

Afbud: Christiane Ruser og Guadalupe Stuckert 

  

Mødested: Klubhuset 

Tid: 19:00 til 20:00 

 

Referent: Susanne Keller 

 

1. Status på aktiviteter Hjerteforeningen/Diabetesforeningen 

➢ Golf for kronikere 

• Det blev besluttet at ændre aktiviteten til at hedde ”Golf Gavner” 

1) Hvad er status? (AH) 

• På nuværende tidspunkt udviser Diabetesforeningen ingen interesse i 

konceptet. 

• I stedet for kontakt til Hjerteforeningen er der taget kontakt til 

Lolland Kommune Marie Louise Brehm, som var meget positiv. Hun 

meddelte at kommunen vil stille med en ildsjæl. Det blev aftalt, at der 

er tale om et 4-ugers forløb. 

Medlemsudvalget vil holde et møde med ildsjælen, hvor konceptet 

præsenteres. 

➢ Tema aften/socialt arrangement Vin & Velsmag 

1) Hvad er status? (AH) 

• Der arbejdes på en Rom-smagning i klubhuset onsdag den 15. marts 

2023. Der vil blive en deltagerbetaling, og gennemføres kun ved min. 

20 deltagere. 

➢ Foredrag om Femern byggeriet  

2) Hvad er status? (AH) 

• Der afventes et udspil fra Femern A/S 

➢ Den Internationale skole  

3) Hvad er status? (BR, GS)  

• Der var ikke kommet yderligere respons fra skolen. 

• BR tager kontakt til Peter Buhl Skjold Ungdomsudvalget, for at høre, 

om de har mulighed for at kontakte et klassetrin på Den Internationale 

Skole i Maribo, på samme måde, som de har gjort med andre klasser i 

Maribo og Sakskøbing. 

Medlemsudvalget vil så invitere forældrene til disse elever til 

konceptet, træning – spil – hygge.  

➢ Tema aften om golfudstyr  

1) Hvad er status? (BR) 

• Det blev besluttet, at denne udskydes til 2024. 

•  

2. Ansøgning om støtte til ”Golf gavner” og Den Internationale skole i Maribo 

• Der er søgt midler til ”Golf Gavner” hos Spar Nord Fonden. 

•  

3. Workshop om rekruttering. 

• Bent Rasmussen, Erling Olesen og Susanne Keller deltager i DGU’s 

workshop om rekruttering tirsdag den 24/1-2023 hos DGU, Idrættens 

Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 
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4. Målsætning og strategi for 2023 

• Målsætning og strategiplan blev kort gennemgået uden ændringer. 

• Det blev besluttet, at flyeren ”Golf & Gaffel” konceptet skal redigeres, så den kan 

tilpasses de enkelte aktiviteter. Den oversættes også til engelsk.  

 

5. Evt. 

Intet at berettet 

 

6. Næste møde  

Blev aftalt til tirsdag den 14. marts 2023 kl. 19:00 i klubhuset 


