
             Dato: 1/2 2017 
 
Referat fra bestyrelsesmødet, tirsdag den 31. januar 2017. 
 
Mødested: Klubhuset. 
Tidspunkt:  17.00 – 21.00  
 
Deltagere: Kaj Jensen, Thomas Keller, Palle Bredsgaard, Jens Ødegaard, Lars Nøhr Olsen, 
Søren Hansen,  Kim Frederiksen og suppl. Rasmus Schifter. 
 
Referent: Palle Bredsgaard. 
 
1. Godkendelse af mødereferat fra bestyrelsesmøde den 25. oktober 2016. 

• Godkendt. 
 

2. Opfølgning fra sidste møde.  
• SH – tiltag mod tyveri af golfcar undersøgt. 

o Skal vores forsikring dække tyveri af golfcars kræver det mekaniske stålporte 
med lås. En port koster ca. 6.000 kr. excl. opsætning. KJ kontakter vores 
vagtselskab for en vurdering om hvad de vil foreslå. 

• KF – Bedste investering af vores pengebeholdning. 
o På nuværende tidspunkt foretager vi ingen investering af vores bankbeholdning 

pga. den lave rente på obligationer og omkostninger ved investeringen. 
 

3. Orientering fra formanden, KJ. 
• Omlægning af sekretærens arbejde samt udvidelse af timetal. 

o Det blev vedtaget og lægge beløbet for boldopsamling ind i Claus Bos løn og 
udvide timetallet pr. uge til 26½ time. Endvidere blev det vedtaget at Claus Bo 
hjælper til på banen med de resterende timer op til 37 timer pr. uge. KJ, KF og 
SH taler med Claus Bo om arbejdsopgaverne. 

o Ny banemedarbejder ansættes på de resterende 26 timer. 
• Forespørgsel fra Femern Golfklub. 

o Angående dato for spil på vores bane og ophold. KJ kontakter formanden med 
besked om det kan ske i september, næremere dato aftales, og spillere kan bo 
på Hotel Maribo Søpark. 

• DGU repræsentantskabsmøde. 
o Afholdes den 17-18 marts 2017 i Kolding. 

� Lars Nøhr Olsen deltager. 
 
4. Orientering fra kassereren, KF. 

• Sikring af bagrum. 
o Det er den enkelte lejer af bagskab der igennem sin indboforsikring er dækket 

for tyveri, men i forbindelse med vores henvendelse til vores vagtselskab om 
sikring af golfcars tages denne vurdering med. 

o KJ indhenter tilbud fra følgende vagtselskaber CS-Vagt og LF-Vagt. 
• Budget 2017. 

o Efter indstilling fra udvalgene blev budgettet gennemgået og foreløbigt 
godkendt med et overskud på 44.500 kr. 

o Regnskab 2016 ikke færdigt på nuværende tidspunkt.  



 
5. Orientering fra sekretæren, PB. 

• Forslag om prøvemedlemskab. 
o Det blev vedtaget og prøve noget nyt for og få nye medlemmer ved og lave et 

tilbud om gratis prøvemedlemsskab for alle aldersgrupper. 
o Anslået udgift for klubben til Jeremy skønnes til 32.000 kr. for 40 nye 

prøvemedlemmer. 
o Opslag i klubben og på hjemmesiden. 
o Vi håber nuværende medlemmer vil være med til at brede tilbuddet ud deres 

omgangskreds. 
• Generalforsamling. 

o Afholdes 16. marts 2017 på Hotel Maribo Søpark. 
o Reservation af lokale er bestil. 
o Annonce i Lollands-Posten. 

 
6. Orientering fra Turneringsudvalget, TK. 

• Der er lidt færre matcher i år og der er sponsorer til alle. 
• Efter den foreløbige matchkalender er lavet er World Amateur Golfers kommet til og 

afvikles søndag, den 2. juli 2017. 
 
7. Orientering fra Husudvalget, JØ. 

• Strøm. 
o Modstrøm Energi har udfærdiget oversigt over strømbesparelse ved udskiftning 

til LED-belysning i klubben under forudsætning af de installerede armatur i 
klubben kan anvendes. Den samlede besparelse efter 5 år lød på 12.341 kr. 

o JØ har talt med Rask-El om tilbuddet og firmaet anbefaler ikke ordningen. En 
af grundene var at ved et strøsvigt var det svært og få etableret strømmen igen 
efter firmaets erfaring. 

o Det blev besluttet ikke og tage imod Modstrøm Energi oversigt, men Rask-El 
gennemgår installationen af lyskilder for udskiftning af LED-belysning hvor 
der er sat spot op og pærerne i ”Hestestalden” udskiftes senere. 

• Øl og sodavand. 
o Det giver problemer i automaten når der gives småmønter tilbage. 
o Det ville kunne udgås ved og få priser på 10- 15- 20 kr. LNO får en opgørelse 

fra Unibrew over vores salg af de forskellige produkter før der tages stilling til 
nye priser i automaten.  

 
8. Orientering fra Baneudvalget, SH. 

• Vandboring. 
o Det undersøges om evt. etablering af en ny vandboring eller vandboringen hos 

naboen ved hul 9 kan anvendes for at spare på vandudgiften på lang sigt. 
Baneudvalget finder ud af hvordan det kan lade sig gøre og hvad det vil koste. 
Firma på besøg for og se på vandboring den 20. februar 2017. 

o  Det blev vedtaget og købe en græs strigle til brug for og rejse græsset da det 
giver en bedre klipning. 

o Der købes rullegræs til udbedring af fairways til foråret. 
o Bunkers ved green18 er lagt sammen og greenen udvides med ½ meter hele 

vejen rundt. 
o Baneudvalget arbejder på en Masterplan for banen. 



 
9. Orientering fra Handicapudvalget, PB. 

• Årsrevision. 
o Der var 481 medlemmer inkluderet i årsrevision pr. 1/1 2017.  
o 39 medlemmer er blevet reguleret +/-. 
o 250 medlemmer blev ikke reguleret. 
o 165 medlemmer med 3 eller færre scores mister deres status med et EGA hcp 

og får et klubhcp. Status med et EGA hcp. kan opnås igen ved aflevering af 3 
o 14 medlemmer med 7 eller færre scores i de sidste to sæsoner mister deres EGA 

status. EGA handicap kan opnås igen ved at indlevere 3 tællende scores (EDS 
eller turneringsrunder).  

  
10. Orientering fra Sponsorudvalget, LNO. 

• Sponsoraftalerne blev gennemgået til den komme sæson. 
• Erhvervsmatchen afvikles fredag den 16. juni 2017. 
• Ide til ny indtægt ved at købe en brugt golfsimulator/tackmann til 200.000 kr. som 

kunne stå laden bag ved rygerummet. Forinden skal det undersøges hvad 
anlægsudgiften vil være. 

• På hjemmesiden under Medlemmer/Medlemsrabat står hvilke spnsorer der gver 
medlemmerne en særlig rabat. 

 
11. Næste møde. 

• Tirsdag, den 28. februar 2017 kl. 17.00. 
 
  
 


