
             Dato: 4/10 2017 
 
Referat fra bestyrelsesmødet, tirsdag den 3. oktober 2017.  
 
Mødested: Klubhuset. 
Tidspunkt: 18.00 – 21.15   
 
Deltagere: Lars Nøhr Olsen, Palle Bredsgaard, Jens Ødegaard,  Søren Hansen,  Kim 
Frederiksen, Anders Michaelsen Susanne Rasmussen og suppl. Erik F. Nielsen. 
 
Referent: Palle Bredsgaard. 
 
1. Godkendelse af mødereferat fra bestyrelsesmøde den 29. august 2017. 

• Godkendt. 
 

2. Opfølgning fra sidste møde.  

• Dato for markedsføringsstrategi på et særskilt møde. 
o Claus Jensen og Anders Michaelsen + et medlem fra Introudvalget begynder 

og se på det. 

• Medlemskontingenter. 
o Arbejdsgruppen indkaldes af Lars. 

 
3. Orientering fra formanden, LNO. 

• ERFA for klubberne på L-F. 
o Møde den 2. november i Falster Golfklub. Lars og Palle deltager. 

• Buisness L-F. 
o Møde den 21. november for klubber og hoteller. Lars og Palle deltager. 

� Forfordeler Buisness L-F Storstrømmen og Falster med hensyn til 
arrangementer? 

 
4. Orientering fra kassereren, KF. 

• Saldobalance. 
o Mangler 141.000 kr. i kontingenter pga. 56 udmeldelser. Vi er 612 aktive og 

154 passive medlemmer d.d. 
o Budgetoverslag for året holder lige. 

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

• Har holdt møde i sidste uge. 
 
6. Orientering fra Husudvalget, JØ. 

• Arbejdstilsynet. 
o Dør ind til personalerummet er i gang. 
o Øvrige henstillinger er udført. 

• Stråtag. 
o Er blevet skrallet af og sprøjte for alger. Pris 5.000 kr. 
o Ny rygning til næste år. Pris 10.000 kr. 

• Alarm. 
o Der har været 3 alarmtilkald til vagtselskabet som har kostet 4.500 kr. 



• Mandagsdrengene stiller deres arbejdskraft til rådighed ved omlægning af en green.  
 
7. Orientering fra Baneudvalget, SH. 

• Fairway. 
o Fairways er blevet længere – 8-9 meter. 

• Vandboring. 
o Lolland Kommune anbefaler en rådgiver. 
o HC undersøger. 

• Afspadsering. 
o John og Per har 12½ uge + ferie. 

• Overdækning udslagsbygning på drivingrange. 
o Iflg. Mogens Stryger er området ikke begrænset fra Natura 2000. MS vil gerne 

stå for ansøgning om byggetilladelse. 
 
8. Orientering fra Eliteudvalget, KF. 

• 1. herrerkvalihold tilmeldes. 
 

9. Orientering fra Handicapudvalget, PB. 

• Gjorde opmærksom på at medlemmerne kan få reguleret deres hcp. manuelt. 
 
10. Orientering fra Sponsorudvalget, AM. 

• Sponsordag i 2018. 
o Afholdes 4. maj 2018. 
o Brev udsendes til sponsorer i år. 

 
11. Orientering fra Introudvalget. 

• Afslutningsmatch blev en succes, med et deltagerantal på over 40 glade spillere, der 
nød det gode vejr. 

• Der har kun været 13 nye medlemmer igennem prøvemedlemsskab. 

• Handicapgrænsen for Kaniner gøres lavere i den kommende sæson. 
o Fra 36 til 26. 

• Ønske om istandsættelse af bagrum, hvor begyndersættene opbevares – herunder 
opsætning af ny vægbeklædning, maling af loft og væge, opsætning af hylder til bags 
og belysning med bevægelsessensor. 
Endelig ønskes en hængelås på døren, idet der tilsyneladende er indført en form for 
fredagsaktivitet, hvor også grupper uden tilknytning til golfklubben henter 
begyndersæt og spiller gratis på Par 3 banen. 
Denne aktivitet er forbeholdt Jeremy i form af hans Compagny-days. 
Ifølge vedtægterne har klubbens medlemmer ret til at invitere én person på en tur på 
Par 3 banen, for at gøre gæsten interesseret i golfsporten, men medlemmets 
golfudstyr skal anvendes – ikke begyndersæt. 

o Husudvalget ser på istandsættelse af bagrummet. 

• Ønske om orientering til Introudvalget, hvis spillere som er under udvalgets regi 
mister spilletilladelse, f.eks. pga. (manglende kontingent betaling). Har uheldige 
oplevelser med dette. 

o Info fra Claus. 

• Facebook. 
o Der ligger to private profiler om golfklubben. 



12. Evt. 

• Møde med udvalg og klubber i klubben. 
o Afholdes onsdag, den 15. november 2017 kl. 19.00. 

 
13. Opfølgning på næste møde. 

• Greenfee. 

• Orientering fra ERFA møde. 

• Data-Larsen. 

• PR-JWN. 
 
14. Næste møde. 

• Tirsdag, den 22. november 2017 kl.17.00 
 
  
 


