Dato: 25/4 2018.
Referat fra bestyrelsesmødet, tirsdag den 24. april 2018.
Mødested: Klubhuset.
Tidspunkt: 18.00 – 21.30
Deltagere: Lars Nøhr Olsen, Palle Bredsgaard, Jens Ødegaard, Søren Hansen, Niels Gram,
Anders Michaelsen, Susanne Rasmussen og Claus Bo Jensen.
Referent: Palle Bredsgaard.
1. Godkendelse af mødereferat fra bestyrelsesmøde den 27. marts 2018.
 Godkendt.
2. Orientering fra formanden, LNO.
 Spørgsmål fra manneklubben.
o Greenfee i forbindelse med venskabsmatcher for klubberne i klubben.
 Vedtaget, samme greenfee for alle klubberne i klubben på 150 kr. ved
fælles matcher og lignende.
 Møde med introudvalget/klubberne i klubben.
o Positivt møde hvor klubberne i klubben gik ind for en mentorordning der styres
af Introudvalget.
 Starttider DT.
o Tiderne resten af året til nu efter det forventede antal.
 Ny Pro-træner.
o Vi er i gang, og kontakter mulige kandidater snarest.
 Brev fra Allan Hansen, Folkets Hus om
o Aftensarrangement en gang om måneden om torsdagen.
o Erhvervsklub byde ind på planlægning og aktiviteter.
 Det blev vedtaget at LNO kontakter Allan Hansen om han stå for en
Erhverv klub og hører nærmere om det andre tiltag.
 Royal Unibrew.
o LNO aftaler møde ang. vores indkøb.
3. Orientering fra kassereren, NG.
 Regnskab/budget januar-marts 2018.
o Information vedrørende konteringer versus budget i perioden januar -marts, og
et gæt på det samlede resultat 2018.
 Budget lagt i månedsvis – bedre overblik over vores forbrug.
 For perioden 1/1 –31/3
 Kontingent passer
 Øl/vin salg mangler 10.000 kr. (pga. banen har været lukket).
 Generalforsamling 5.000 kr. dyrere.
 Nyt alarmsystem har kostet 35.000 kr. i installation, men vi
sparer 2.000 kr. om måneden fremover , så budgettet vil
sandsynligvis passe ved årets udgang.
 Vandforbrug ok.

 De samlede udgifterne ser ud til at passe. Vi kan få problemer
med tilgang af medlemmer (budget = 150.000 kr.).
o Der må ikke bruges penge udover budgettet. Hvis man er
i tvivl om man nærmere sig grænsen, kan Claus
kontaktes.
 Den nye Persondatalov.
o Information fra kursus vedrørende dette emne, og konsekvenserne for vores
klub.
 Den nye persondatalov træder i kraft den 25. maj 2018.
 Klubben er såkaldt 'dataansvarlig'. Vi leverer data til 'databehandlere'
som f.eks. Golfbox, banker m.m.. Der skal laves separate aftaler med
alle databehandlere
 Vi sætter os i venteposition til vi hører nærmere fra vore databehandler.
 Medlemmerne ejer sine egne data.
 Offentliggørelse til medlemmerne.
 Udarbejdet Privatlivspolitik for Maribo Sø Golfklub lægges ind
på hjemmesiden.
 Nye blanketter med Privatlivspolitik.
o Nygolfermedlemsskab i Maribo Sø Golfklub.
o Indmeldelse i Maribo Sø Golfklub.
 Tilmelding til PBS skal tilføjes.
 Introduktionstilbud til nye Seniormedlemmer – 2018.
o Sendes ud pr. e-mail til passive medlemmer af Claus Bo Jensen.
o Offentliggøres på hjemmesiden og Infotavlen.
4. Orientering fra Turnerings- og Lov & Regeludvalget, SR.
 SR og Jørgen W. Nielsen har deltaget i regelkursus arrangeret af DGU i Falster
Golfklub.
 3 regionsgolfhold er trukket.
o Næste år ændres proceduren så det er holdkaptajnerne der selv findere spillere.
 Til Gløggmatchen er Jeremy og SuperBrugsen sponsor.
5. Orientering fra Husudvalget, JØ.
 Bagrum til ny golfere er færdigt.
 Blomsterkrukkerne er beplantet.
6. Orientering fra Baneudvalget, SH.
 Opstart sæsonen (banen).
o Nye teesteds markeringer er taget i brug
o Nye 41 teesteds markeringer er svære og finde på fairways.
 Baneudvalget ser på en anden løsning.
 Tidsforbrug græsklipning nye teesteder.
o Udgør en time om ugen og ikke som tidligere oplyst 3 timer.
 Mandagsdrengene er i gang med kantskæring af bunkers.
 Nye batterier til golfvogn nr. 1 er indkøbt – pris 10.000 kr.
 Boldvaskere på alle huller.
o Nye lægges ind i budget 2019.
 Dato for infomøde vedr. Masterplan for banen.

o Invitation til medlemmerne om og gå en tur på banen til de huller hvor der kan
blive ændringer.
 Mødedato, torsdag d. 17. maj 2018 kl. 18.30.
 Rørledning.
o Kloakfotografering fra hul 6 til pumpestation undersøges af Baneudvalget.
 Nye venskabsklubber.
 SH har skabt et par kontakter i Jylland der var interesseret og taler med
dem om en ordning.
7. Orientering fra handicapudvalget, PB.
 Tabel over hcp. inddeling i Golbox.
o Ingen ændring – vi ser hvordan det virker når spillerne har begyndt og bruge
det mere og vender sig til at de kan skifte teested.
8. Orientering fra Sponsorudvalget, AM.
 Betaling af gavekort mm. vedr. lodsedler.
o Aftalt det bliver 15/6 2018.
 Sponsor arrangement den 4. maj hjælp med borddækning-afrydning mm.
o Hjælpere PB, NG og AM.
 Matcher hvor der mangler og blive solgt.
o Sankt Hans match d. 24/6
o Høstmatch d. 9/9
 AM skaffer sponsorer.
9. Næste møde.
 Tirsdag, den 12. juni 2018 kl. 18.

