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Ekstraordinært bestyrelsesmøde: 20. Februar 2018  
 
 

Sted:    Klubhuset  

Tid: kl. 17.30 

Indkaldt: 
Lars Nøhr, Søren Hansen, Susanne Rasmussen, Palle Bredsgaard, Jens Øde-
gaard, Anders Michaelsen, Kim Frederiksen, Erik F. Nielsen (suppleant) 

Spisning: Ja 

 
 
Dagsorden: 
 

1. Samarbejdet i bestyrelsen 
2. Næstformand – Søren Hansen 

a. Præsentation af Masterplan for golfbanen 
b. Spørgeskema vedrørende typer af medlemsskaber 

3. Formand – Lars Nøhr 
a. Budget 2018  
b. Nyt medlemskab 
c. Generalforsamling 2018 

4. Erik F. Nielsen: 
a. ”Tag en ven med” 
b. Mentorfunktion og øget samarbejde med klubberne i klubben startende 

med fællesmøde den 4. April 2018 
c. Ændring af ”Tilbud” for nye medlemmer 

5. Eventuelt 
 
Eventuelt afbud til formand Lars Nøhr den 19. februar 2018 kl. 12.00 
 
 
Referat: 
 
Ad. 1: Punktet var sat på dagsorden på baggrund af bl.a. den negative mailkorrespondance, der 
var sendt fra et enkelt bestyrelsesmedlemmer efter sidste bestyrelsesmøde og de mailsvar, som 
øvrige bestyrelsesmedlemmer herefter havde givet.  
 
Lars Nøhr indledte mødet med, at der, efter hans opfattelse, det sidste år tid har været en dårlig 
stemning i bestyrelsen, uden dog at komme specifikt ind på hvilke ting, der efter hans opfattelse 
var årsagen til det.  
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Lars Nøhr sagde, at man skal respektere hinanden og respektere det, det enkelte medlem af be-
styrelsen står for. Der skal tales ordentligt til hinanden, dog skal man tåle at tonen bliver ”lidt 
hård” en gang i mellem, men at snakken skal holdes i en fordragelig tone og med gensidig respekt 
for de holdninger, det enkelte bestyrelsesmedlem har. 
 
Kim Frederiksen ønskede fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer – da det var ham noget af mail-
korrespondancen vedrørte, at høre om bestyrelsen er af samme opfattelse, som anført i mailkor-
respondance omkring hans virke i bestyrelsen og klubben. 
 
Formand Lars Nøhr kunne oplyse, at han mente at Kim Frederiksen ikke havde været den sparring 
med sekretariatet, som han burde have givet. Kim Frederiksen begrundede årsagen til dette. Sø-
ren Hansen kunne fortælle, at han havde hørt det samme, men at han derudover ikke havde for-
behold for Kim Frederiksens bestyrelsesarbejde. Jens Ødegaard gav bl.a. udtryk for, at Kim Frede-
riksen viste sig for lidt i klubben. Hertil kunne Kim Frederiksen fortælle, at han i perioden maj-
august 2018 havde været sygemeldt, hvilket var årsagen til, han ikke havde været så meget i klub-
ben. De øvrige bestyrelsesmedlemmer var enige i, at det daglige samarbejde med Kim Frederiksen 
er tilfredsstillende. 
 
Ad. 2-a: Søren fortalte om Masterplanen, som den er på nuværende tidspunkt. Der arbejdes på, at 
der sættes billeder på præsentationen til generalforsamlingen. Masterplanen fremlægges på det 
sidste bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen til bestyrelsens godkendelse. 
 
Ad. 2-b: Søren lægger op til, at der skal laves en spørgeskemaundersøgelse i forhold nye med-
lemsgrupper inden eventuelle nye grupper etablereres. Lars Nøhr fortalte at han havde haft en 
snak med formanden for seniorklubben, som mener det drejer sig om 15-20 medlemmer fra seni-
orklubben, der kan/vil gå over i ny kontingentgruppe - hverdagsmedlemsskab. Lars Nøhr mener at 
der skal etableres en ny gruppe med hverdagsmedlemsskab til 4.000 kr. Lars har fået en med-
lemsopgørelse fra sekretariatet, som viser den aldersmæssige opdeling. Se nærmere under ad. 3 – 
b. 
 
Ad. 3 – a: Lars Nøhr kan ikke godkende et budgetmæssigt underskud til fremlæggelse på general-
forsamlingen. Lønninger til banepersonale er nedsat med 70 tkr. til 1.065 tkr. idet der var budget-
teret 80 tkr. over hvad der var forbrugt i 2017. Version 6 af budget 2018 viser et overskud på ca. 6 
tkr. Dette overskud dog stadig underforbehold at den budgetterede medlemstilgang for nye med-
lemmer i 2018 kan fastholdes. 
 
Ad. 3 – b: Der er enighed om, der udarbejdes forslag til spørgeskema til udsendelse til alle med-
lemmer over 18 år. Kim udarbejder forslag til skema, som sendes til bestyrelsen til kommentering.  
 
Ad. 3 – c: Bestyrelsens indstilling til generalforsamlingen som suppleanter er: Susanne Keller og 
Mette Munch Mikkelsen. 
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Erik havde fremsendt referat fra møde i introudvalget. Nedenstående punkter er de punkter 
som Erik gerne vil have at bestyrelsen skal drøfte/forholde sig til. 
 
Ad. 4 – a: Introudvalget forventer stadig en opbakning fra bestyrelsen til at ”Tag en ven med”, 
hvilket der i bestyrelsen er enighed om. 
 
Ad. 4 – b: Det forventes at 2 fra bestyrelsen deltager i mødet. Hvem der deltager afgøres efter 
generalforsamlingen, da man herefter ved hvem der er valgt/genvalgt.  
Der sendes invitation ud til formanden i klubberne i klubben om deltagelse i mødet. 
Taget til efterretning. 
 
Ad. 4 – c: Erik bragte annonceoplæg for nye medlemmer op til drøftelse, idet teksten kan misfor-
stås i forhold til medlemskab af klubben. Erik og bestyrelsen kom med oplæg til ændringer, som 
Anders noterede sig. Nyt oplæg sendes til bestyrelsen og suppleanter. De 800 kr. der betales for 
den 3 måneders periode, hvor der er træning af pro, mulighed for spil på par 3 banen og træning 
generelt, refunderes i den første fulde kontingentbetaling, dvs. i første halvår i 2019, såfremt med-
lemsskabet fortsættes. 
 
Ad. 5: Svend Spuur har fremsendt mail til bestyrelsen med forskellige spørgsmål, som han mener 
han mangler svar på. Det er bl.a. overdækning på træningsbanen, baneservice. Palle Bredsgaard 
har besvaret spørgsmålet om åbning af særskilt vindue for PDF-filer. Formand Lars Nøhr kontakter 
Svend Spuur telefonisk for en at besvare de øvrige spørgsmål i mailen. 
 
Søren bragte spørgsmål om firmaidrættens benyttelse af par 3 banen op, idet Susanne Hansen 
havde stillet spørgsmål til dette. Halsted Kloster Golfklub har et aftale med firmasport om anven-
delse af deres par 3 bane. Susanne Hansen vil godt være tovholder og bestyrelsen accepterede at 
hun undersøger muligheden for det samme i Maribo Sø Golfklub. Susanne Hansen vender tilbage 
til bestyrelsen når hun har undersøgt om det er muligt med firmaidræt. 
 
Jens Ødegaard gav en mundtlig orientering om sit virke i/for klubben og klubbens bestyrelse, her-
under hvad han gennem årene har sparet klubben for af udgifter de 8 år han har siddet i bestyrel-
sen. 
 
Jens Ødegaard ændrede på bestyrelsesmøde sin tidligere beslutning om, at han ikke modtager 
genvalg til bestyrelsen ved den kommende generalforsamling, således at han nu modtager gen-
valg.  
 
På baggrund af Jens Ødegaards ændrede beslutning, overvejer Erik – uagtet bestyrelsens indstil-
ling på sidste bestyrelsesmøde, om indstilling af Erik til den ledige post i bestyrelsen - sit kandida-
tur til bestyrelsen, herunder som suppleant. Erik giver besked til formanden onsdag. 
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Palle orienterede om de nye skilte ved de enkelte teesteder. Desværre var det de gamle filer, der 
var fremsendt. Der rykkes for de nye filer, så skilte kan færdiggøres. 
 
Næste møde 6. marts 2018 kl. 17.00. Der behandles følgende punkter på mødet:  
 

 Eventuelle forslag fra medlemmer til generalforsamlingen 

 Regnskab 2017 

 Bestyrelsens beretning 

 Godkendelse af ”Masterplan” 
 


