
Referat fra bestyrelsesmødet,  den 9. maj 2017. 

 

Deltagere.: Søren Hansen, Susanne Rasmussen, Claus Jensen, Anders Michaelsen, Erik F. Nielsen samt Lars 

Nøhr Olsen 

Der var afbud fra Jens Ødegaard, Palle Bredsgaard. Kim Frederiksen var blevet syg.  

 

Orientering fra Formanden, LNO. 

Claus fortalte lidt om hvad han går og laver, nu hvor han er startet som medhjælper hos greenkeeperne.  

Claus indhenter tilbud på ny udbyder af bredbånd. 

Claus fortalte om Flex+ medlemskabet, og viste os hvor meget styr han har på det. Det blev besluttet at 

fortsætte som vi gør i dag. Dvs. Claus sender 5 greenfee med når de melder sig ind som Flex+, hvor de så 

betaler de kr. 2000,- i 2 rater.  

Det blev besluttet at de medlemmer der ønsker årsmærker kan fremover hente dem i sekretariatet. 

LNO har haft møde med Jeremy, hvor Jeremy fortalte lidt om hvad han laver m.m.  

Lollands Bank Erhvervs Cup ´17, pt. 9 hold.  

Orientering fra Turnerings- og Lov & Regeludvalget. 

Susanne Rasmussen.: Kan vi lave en medlemsundersøgelse om hvorfor medlemmerne ikke deltager i 

klubbens matcher. Susanne kontakter Claus Jensen.   

 

Orientering fra Bane- og Miljøudvalget, SH.  

Der er blevet ansat en greenkeeper på 20 timer.   

Vagt selskab status, LNO taler med Jens for at høre hvad status er med CS Vagt.  

 

Orientering fra Sponsorudvalget, AM 

Det ser godt ud på sponsor siden.  

Sponsorudvalget arbejder på at få solgt riverne i bunkers til en sponsor, der findes forskellige muligheder for 

synlighed.  

Orientering fra Introudvalget, EFN. 

Tag en ven med, den 22 maj 2017. 

 

Evt.  

Tysker besøg. Kaj Jensen er kontakt person til Tyskland samt Lolland Kommunen.  

Hvilke regler gælder for kørsel af buggi på banen? Vi undersøger. 

Må man fiske bolde i søerne? Nej, der er set nogle der står ved søerne og fisker efter boldene.  

Næste møde tirsdag, den 27. juni kl. 18.00 

 



Referent 

Lars Nøhr Olsen 


