
 

Referat af møde i Medlemsudvalget 

Tirsdag den 14. marts 2023 
      Dato 15-03-2023  

 

Deltagere:  

Allan Hansen, Erling Olesen, Christiane Ruser, Bent Rasmussen og Susanne Keller 

Afbud: Guadalupe Stuckert 

  

Mødested: Klubhuset 

Tid: 19:00 – 20:00 

 

Referent: Susanne Keller 

 

1. Status på aktiviteter: 

➢ Pakkeløsning Femern A/S 

1) Golf & Gaffel  

Oversættelse af konceptet til engelsk er i gang. 

Når det endelige resultat foreligger, bliver det sendt til receptionisten hos 

Femern, som så vel sende det ud til alle medarbejdere på Femern. 

2) Fysiske brochure/foldere på engelsk om klubben mv.  

Når disse er på plads, vil Anders Michaelsen tage disse med til Femern.  

➢ Golf gavner 

• AH har en god kontakt hos Lolland Kommune (Gitte Porsmose), som har en 

god indgangsvinkel til diverse foreninger i kommunen. Herigennem blev der 

etableret en kontakt til Ib Munkholm Larsen medlem fra Hjerteforeningen. 

Der er aftalt et møde mandag den 20/3 kl. 10:00 Ib H. Larsen, AH, SK og 

Thomas G. Larsen, for at få fastlagt konceptet. 

➢ Romsmagning den 15/3-2023 kl. 19:00   

med Vin & Velsmag v/A. H. Riise 

• Aftenen blev aflyst, da der var for få tilmeldte. 

➢ Foredrag om Femernprojektet den 20/4-2023 kl. 18:30 

• Tilmelding kommer til at ske via Golfbox/kontoret. Der vil være et 

deltagergebyr på 50 kr. (betaling via MobilePay eller kontoret), som dækker 

foredrag, kaffe og kage. 

➢ Den Internationale skole  

• Denne gruppe kommer ind under aktiviteten ”Golf Gavner”. 

Dog vil der blive lavet en målrettet ”flyer” med konceptet ”Golf Gavner”. 

➢ Ansøgning om støtte til ”Golf gavner”  

• Der er ikke kommet svar på ansøgningerne fra Spar Nord Fonden eller 

Lolland kommune 

2. Workshop om rekruttering 

• Der blev givet en kort orientering fra workshoppen.  

3. Budget 2023 

• Der var en kort gennemgang af budgettet. 

4. Evt. 

• Intet at bemærke. 

5. Næste møde 

• Der blev ikke fastlagt noget nyt møde. 

 

  


