Dato: 15/9 2016.
Referat fra bestyrelsesmødet, tirsdag den 13. september 2016.
Mødested: Klubhuset.
Tidspunkt: 18.00 - 21.00.
Deltagere: Kaj Jensen, Thomas Keller, Palle Bredsgaard, Jens Ødegaard, Lars Nøhr Olsen,
Søren Hansen og Kim Frederiksen. Afbud suppl. Rasmus Schifter.
Referent: Palle Bredsgaard.
1. Godkendelse af mødereferat fra bestyrelsesmøde den 14. juni 2016.
• Godkendt.
2. Opfølgning fra sidste møde.
• Standardkontakt for golfcar der er stillet til rådighed af sponsorer skal udarbejdes.
• Hvordan er vi forsikret ved tyveri af golfcars?
o KF, SH og CNJ taler med forsikringsselskabet Tryk om hvad vi kan gøre for at
dække vore golfcars for tyveri.
• Drøfte klubbens bankforbindelse, KF.
o KF taler med vores revisor om investering i obligationer i stedet for og bruge
flere pengeinstitutter hvor penge er dækket af indskydergarantien.
• Besparelse ved køb af gødning, SH.
o Vi holder os inden for budgettet i år. Flydende gødning er dyrere i indkøb. JS
taler med leverandør om et tilbud til næste år i november måned.
• Børneattester, PB.
o Næste år skal børneattester være på plads fra sæsonstarten og løbende føres
ajour i sæsonen.
3. Orientering fra formanden, KJ.
• Tilbagemelding om Flex-medlemskab.
o Gruppearbejdet i DGU om Flex-medlemskab munde ud i at der er stor uenighed
i arbejdsgruppen om ordningen pga. der var mange forskellige ordninger i
klubberne. Konklusionen blev at alle synspunkter bliver lagt frem på næste
repræsentantskabsmøde i DGU.
o Vores flexjobber er stoppet efter tidsfristens udløb
o Til hjælp til banen op til klubmesterskabet bruges en vikar (landmand) der er
momsregistret til en pris på 204 kr. i timen. Resten af året hjælper
”mandagsdrengene” til indtil syg medarbejder er raskmeldt.
• Garagebygning til golfcars er færdig. (budgettet 20.000 kr. holdt).
o Samlet udgift 19.281,20 kr. som har givet en pæn tilbygning til
bagskabsbygningen.
• Biler til fremtiden (det ser ud som om vi kan leje biler ud i større omfang end
tidligere, derfor bør vi overveje fremtiden, idet nogle af bilerne er nedslidte).
o KJ, KF og JØ kommer med en opstilling til næste møde over udgiften til køb
eller leasing.
4. Orientering fra kassereren, KF.

• Økonomi.
o Resultatopgørelsen blev gennemgået og vores budget d.d. ser ud til at holde.
5. Orientering fra sekretæren, PB.
• Scorekort til Play an Pay banen bliver opdateret med baneoversigt og lokalregler, PB.
6. Orientering fra Turneringsudvalget, TK.
• Vi har færre deltagere til vores matcher i år og to blev helt aflyst. En af forklaringen
kunne være der er mange andre matcher i klubben som dækker spillernes behov.
• Efter sæsonen 2016 sendes der en mail med et spørgeskema ud til medlemmerne om
”Hvorfor spiller du ikke matcher?”, TK.
7. Orientering fra Husudvalget, JØ.
• En hyggeaften for klubbens medlemmer med påhæng.
Program: Lille 4 retters gourmet menu, med gode vine, kaffe og Ryder Cup på
storskærm.
o Ryder Cup aften er skrinlagt, men KJ, JØ og LNO planlægger en ”hyggeaften”
for klubbens medlemmer også for at få brugt vores klublokale noget mere.
• Stråtaget er rapset og sprøjtet for mos på udsatte steder. Udgift max 7.500 kr. incl.
moms.
• Vores parasoller i gården er ved og være slidte. Vores leverandør af øl/vand
kontaktes for nye, LNO og JØ.

8. Orientering fra Baneudvalget, SH.
• Fornyelse af maskinparken.
o Vores teestedklipper er ved og være brugt op – ny er på prøve.
o Ønske: Strigle til og løfte græsset så det er nemmere og slå.
• Maskinmesse.
o JS, PR og SH har været på maskinmesse hvor det nye er GPS monteret på
fairwayklipper der så kan slå græsset uden mandskab. Ligeledes kan GPS
monteres på boldopsamler. På sigt kan der spares lønkroner til mandskab på
banen. Anskaffelsesprisen er for nuværende stor, men det blev aftalt at SH
arbejder på at få en demo af udstyret.
• Jordbundprøver fra nogle af vores greens viser for lidt syre i jorden og iflg.
frøkonsulenter er det ikke godt for greengræsset. Det hænger sammen med det vand
vi bruger til vandingen.
o Vandværket forespørges om vandets pH-værdi.
o Ny egen vandboring undersøges.

9. Orientering fra Juniorudvalget, SH.
• Golf an Fun.
o Blev ikke til noget for arrangørerne, som var to elitespillere, trak sig dagen før
med den begrundelse der ikke var nok juniorer der var tilmeldt. Der var 12
tilmeldte hvoraf flere mødte op om lørdagen for de havde ikke fået besked fra

arrangørerne. Arrangørerne var ikke tilstede om lørdagen, men flere forældre
tog over indtil Helle kom senere.
o Skal dette arrangement foregå til næste sæson er det juniorudvalget som skal
være ansvarlig.
• Super Cup.
o Henvendelse fra juniordistrik 5 om brug af vores bane enten d. 16. eller 17.
oktober i 2017. Vi er positive og afventer endelig dato.

10. Orientering fra Eliteudvalget, SH.
• Har evalueringsmøde senere.
11. Orientering fra Sponsorudvalget, LNO.
• Skilt.
o Der arbejdes med skilte på endevæggen af golfcar tilbygningen.
12. Evt.
• I forbindelse med Maribo By´s 600-årsjubilæum har forskellige foreninger aftalt og
lave en aktivitetsdag for børn. Hos os bliver det den 14/10 mellem kl. 9.00 – 11.30
hvor børnene får undervisning af Jeremy og spiller par 3-banen.
13. Næste møde.
• Tirsdag, d. 25. oktober 2016.

