Dato: 4/2 2016.
Referat fra bestyrelsesmødet, onsdag den 3. februar 2016.
Mødested: Klubhuset.
Tidspunkt: 17.00 – 19.40.
Deltagere: Kaj Jensen, Thomas Keller, Palle Bredsgaard, Jens Ødegaard, Lars Nøhr Olsen, Søren
Hansen, Kim Frederiksen og suppl. Jannie Bjørk og Rasmus Schifter.
Referent: Palle Bredsgaard.
1. Godkendelse af mødereferat fra bestyrelsesmøde den 13.01.2016.
 Turneringsudvalget, punkt 6: Matchfee er 60 kr.
2. Orientering fra formanden, KJ.
 Golfkampagne 2016. Skal vi tilbyde i lighed med tidligere nye golfspillere et nedsat
kontingent for sæson 2016, hvis de melder sig ind inden udgangen af eks. maj måned.
o I et kampagneforsøg på og få nye medlemmer blev det vedtaget af golfkontingentet
for nye seniormedlemmer for 2016 kr. bliver 2.900 kr. Ordningen gælder frem til 1.
juli 2016.
o Der laves radiospot i Radio Sydhavsøerne i marts måned om ordningen.
o Spotprisen er 5860 kr. for 90 spot af 15 sekunder. PB kontakt person.
 Evaluering af mødet med udvalg og klubber i klubben.
o Manneklubbens afvikling af onsdag matchen var generet af spillere der havde bestil
tid på hul 1 med afvikling af matchen for de spillere der kom fra hul 18. Det samme
problem har Dameklubben.
 Problemet skal løses ved hensynsfuld indfletning som tidligere vedtaget af
bestyrelsen dvs. bestilt tid f. eks kl. 17.00 slår ud, dernæst spillere fra hul 18,
næste tidsbestilling, dernæst spillere fra hul 18 og fremdeles.
o Forslag om en medlemsundersøgelse om hvor mange medlemmer der ønsker
overgang til flexmedlem.
 Bestyrelsen mener ikke en sådan undersøgelse vil give et reelt billede om hvor
mange der ønsker og overgå til flexmedlem fordi svaret er omkostningsfrit for
spørgeren. Det vil svarer til man spurte befolkningen om de ville betale mindre
i skat og hvem ville ikke det uden og tænke på konsekvenserne for samfundet.
o Forslag om referater fra bestyrelsen og udvalg blev sat op på Infotavlen pga. ikke alle
havde adgang til en pc.
 Det blev vedtaget og sætte et ringbind ind i hylden med referater fremover som
udvalgsformændene har ansvaret for.
 Bestyrelsen næste år.
o Lars Nøhr Olen, Kim Frederiksen og Jens Ødegaard villig til genvalg.
o Jannie Bjørk villig som 2. suppleant.
 Formandsberetning.
o Udkast fra Kaj Jensen blev gennemgået og bemærkninger tilføjes.
 Hotel Søpark Maribo.
o Hotellet har en streamer i flere golfblade om ophold.
3. Orientering fra kassereren, KF.
 Budget 2016 til godkendelse.
o Budget 2016 blev godkendt med et budgetoverskud på 239.895 kr. Fremlæggelse til
godkendelse på generalforsamlingen.

4. Orientering fra sekretæren, PB.
o Annonce i Lollands-Posten om generalforsamling.
o Specificeret dagsoden godkendt efter rettelse.
5. Orientering fra Turneringsudvalget, TK.
 Arbejder på en sponsor til lodseddelspræmien efter afvikling af året matcher.
6. Orientering fra Husudvalget, JØ.
 Opførsel af tilbygning af skur til golfcar og trolley
o Efter tegningen skal tilbygningen bygges til bagsskabsbygningen der hvor trolley står i
dag. Der bliver plads til 3 golfcar og trolley.
o Rasmus Skifter udfærdiger en renskrevet tegning.
o Bestyrelse tager senere stilling til finansiering inden projektet godkendes.
o Der skal søges om byggetilladelse før byggeriet går i gang.
 Parkeringsplads og indkørsel.
o Knust asfalt koster 125 kr. pr. tons excl. moms plus levering hos NCC. Beløbet tages
fra husets budget.
7. Orientering fra Baneudvalget, SH.
 SH og JØ drøfter senere om hvilke frivillige arbejdsopgaver der skal laves i forbindelse med
en greenkeeperassistent mindre.
o Opgaver der kan komme på tale og lave er bunkerrivning 6 dage om uge, klipning
mellem træer og buske, tømme affaldsspande på banen, vande par 3-banen og hvad er
evt. bliver aftalt
8. Orientering fra Eliteudvalget, SH.
 Eliteudvalget arbejder på om hvad en Camp træningslejr for juniorer skal indeholde.
9. Orientering fra Sponsorudvalget, LNO.
 Status for sponsorer.
o Status for sponsorer blev gennemgået.
 Langt af de bestående sponsorer forlænger deres sponsorat.
 Der er aftaler med nye sponsorer der afventer godkendelse fra sponsor.
 Nye sponsorer
 Cafe & Restaurant Viktoria på hul 2.
o I sponsoratet ligger et tilbud om en gratis kop Irish kaffe ved
bestilling af mad for greenfeegæster og klubbens medlemmer.
 Zulution Art & Design, Nykøbing F på hul 17.
 Cocotten på hul 18.
 Max Klip – drivingrangebolde
10. Evt.
 KJ deltager i DGU`s representantmøde i Korsør d. 18-19/3 2016.
11. Næste møde.
 Fredag, den 11. marts 2016 kl. 16.00.

