
             Dato: 7/4 2017 
 
Referat fra bestyrelsesmødet, torsdag den 6. april 2017. 
 
Mødested: Klubhuset. 
Tidspunkt: 18.30 – 22.30.    
 
Deltagere: Lars Nøhr Olsen, Palle Bredsgaard, Jens Ødegaard,  Søren Hansen,  Kim Frederiksen, Anders 
Michaelsen og suppl. Erik F. Nielsen. 
 
Referent: Palle Bredsgaard. 
 
1. Godkendelse af mødereferat fra bestyrelsesmøde den 21. marts 2017. 

• Godkendt. 
 

2. Orientering fra formanden, LNO. 

• Nyt fra DGU, repræsentantskabs møde referat.  
o Flere golfklubber har et træningscenter. 
o Talt med DGU`s juniorkonsulent Kristian Møller om inspiration af træningsøvelse for vores 

juniorer. LNO lufter ideen for juniorudvalget. 
o Andre golfklubber mister også medlemmer der går fra kaninklubben. Flere klubber har indført 

en mentorordning for disse medlemmer og det viser sig at de så bliver i klubben. 
o LNO indkalder til møde med klubber i klubben i uge 18 om ideer hvad vi kan gøre for at få 

flere medlemmer og holde på dem vi har. 

• Status diverse udvalg. 
o Diverse udvalg skal en gang i kvartalet skrive til LNO om hvad der sker i udvalgene der så 

tages med i formandens nyhedsbrev. 

• Hvem gør hvad i klubben . 
o Vedtagelser i bestyrelsen skal følges op hurtigst muligt af de ansvarlige personer. 

• Diverse. 
o Golfsimulator. 

� Kan ikke stå i lagebygningen, men kan ved en tilbygning til bagbygningen være der. 
Pris ca. 100.000 kr. + 260.000 kr. excl. mons for golfsimulator. LNO og SH arbejder 
videre med idéen. 

� Hjemmesiden opbygning blev drøfte og vores webmaster inviteres til møde om evt. 
ændringer. 

� Medlemmers e-mail adresser i GolfBox skal bruges mere til udsendelse af info til 
medlemmerne. 

 
3. Orientering fra kassereren, KF. 

• Økonomi. 
o Budgettet blev gennemgået uden bemærkninger. 
o Skyldige restancer rykkes. 
o Mobil Pay til klubben undersøges. 

 
4. Orientering fra sekretæren, PB. 

• Gennemgang af  bestyrelsens forretningsorden. 
o I afsnit 9 slettes ”Referenten læser beslutning op efter et punkt”. 

• Gennemgang af udvalgsfunktioner. 
o Under sekretæren tilføjes ”Indstilling af mesterskabspriser” f.eks. i Lolland Kommune. 

• Gennemgang af  bestyrelsens opgaver og kompetencer. 
o I afsnit 5 tilføjes ”efter bestyrelsens beslutning”. 

 
5. Orientering fra Turnerings- og Lov & Regeludvalget, SR. 

o 6 medlemmer i udvalget. 
o Matcher er besat af matchledere. 



o Matchkalender er gennemgået og få ændringer vil ske. 
� Golfbreaks har trukket sig som sponsor til d. 22. juli. 

o Hele vores matchkalender bliver lagt ind i GolfBox. 
o Regelbrevkassen på hjemmesiden under golfregler er i gang. 

 
6. Orientering fra Husudvalget, JØ. 

• Beslutning om øl og sodavandspriser fremadrettet. 
o Nuværende øl og sodavandspriser forbliver uændret. 
o Nye øl i automaten til 20 kr. 

• Beslutning om tyverisikring: stålporte koster 37.000 kr. Vi får lavet 2 træporte af mandagsdrengene 
til max pris 10.000 kr..  

o Det blev besluttet og få lavet to træporte for enden bagskabene af mandagsdrengene iflg. 
forevist tegning. 

o Vedr. tyverisikring  indhenter  vi et par tilbud til.  
7. Orientering fra Baneudvalget, SH. 

• Arbejdsplan for banen. 
o SH taler med John Simonsen om og få udarbejdet en arbejdsplan for banen. 

• Bunkerrivehold. 
o SH kontakter Kaj Jensen, Thomas Keller og Igor Rasmussen for og hører om deres hold vil 

fortsætte. 

• Golfbil. 
o Vi har fået Søren Rask golfbil vederlagsfrit imod hans firmareklame bibeholdes. Evt. 

udskiftning af batterier til 8.000 kr. godkendt. 
o Nye sponsorflag til stor bane kommer i uge 15. 
o På ende gavlen af golfcarskuret kommer en oversigt af hele golfbanen med markering af 

hulforløbet med gul farve for stor bane og rød farve for Play an Pay banen. Vi afventer 
luftfotoet der tages når træerne får krone. 

o Greenbunker på hul 18 er færdig, men der er indtil videre blå pæle med sort top. 
o Gammelfairwaybunker på hul 7 er belagt med rullegræs. 
o Der etableres en stil fra greenbunker på hul 14 til rødt teested på hul 15. 
o Der bliver ikke klippet til fairway mellem fairwaybunker og træerne på hul 14 ellers bliver der 

for meget slitage. 
o Baneudvalget, KF og SR er med til Sydsjællands golfbane for og se på deres behandling af 

greens. 
o Til brug ved baneservice købes en elkøletaske ved slag af diverse drikke. 
o Tænk på Miljøpris fra DGU. 

 
8. Orientering fra Juniorudvalget, PB. 

• Kl. 15.30 startede 10 juniorer og de større med deltagelse af 8 startede kl. 16.30. 
 

9. Orientering fra Eliteudvalget, KF. 

• Iris Christoffersen er udtaget til EM i Østrig d. 16-17/6. 

• 16 deltagere i træningen – 21 skal bruges til turneringerne. 

• Sommerpokalen – tider der ikke skal bruges skal slettes efter tilmeldingen slutter. 
 

10. Orientering fra Sponsorudvalget, AM. 

• Status sponsorer.  
o Alle sponsorhuller på stor bane er solgt. 
o Nye sponsorskilte, Poul Bremseservice, er på vej. 
o Mangler sponsorer til 2 golfbiler. 
o Arbejder på og få en sponsor til bunkerriverne. 
o På boldautomaten fjernes sponsorskilte Oreby Kro og sponsorskilt Cocotten sættes op. 

• Mulig profil avis. 
o Indeholdende artikler om golfklubben og vil kunne udsendes til 24.000 hustande på L-F med 

udsendelse i marts måned 2018. Udgiften dækkes af annoncer. Alle synes det var en god ide 
og der arbejdes videre med ideen. 



 
11. Orientering fra Introudvalget, EFN. 

o Der er 2 forskellige prøvemedlemsskaber 
� Et gratis på 2 måneder hver mandag med start d. 10/4 og 15/5. 
� Et på 3 måneder til 800 kr.  med fuld spilleret alle ugens dage. 

o Skilte opsat i rundkørsel og banner på hegnet ved Blæsenborg Alle, samt radiospot i Radio 
Sydhavsøerne. 

o Fredagsgolf kl. 17.30 hver anden fredag for handicap over 36. Spillerne bestiller selv tid på 
GolfBox og Introudvalget starter spillerne. 

 
12. Evt. 

• Planlægningen af Erhvervscup d. 2. juni er næsten færdig. Prisen er 3.500 kr. for et hold på 4. 
 
13. Opfølgning på næste møde. 

• Facebook. 
 
14. Næste møde. 

• Tirsdag, den 9. maj 2017, kl. 18.30. 
 
  
 


