Dato: 15/6 2018.
Referat fra bestyrelsesmødet, tirsdag den 12. juni 2018.
Mødested: Klubhuset.
Tidspunkt: 18 -22.
Deltagere: Palle Bredsgaard, Jens Ødegaard, Søren Hansen, Niels Gram, Anders
Michaelsen, Susanne Rasmussen og Claus Bo Jensen.
Afbud Lars Nøhr Olsen.
Referent: Palle Bredsgaard.
1. Godkendelse af mødereferat fra bestyrelsesmøde den 24/4 2018.
 Godkendt.
2. Orientering fra kassereren, NG.
 Ny Pro-træner. Status og det videre forløb.
o Status på forhandling med ny Pro-træner blev forelagt.
 Salg af madvarer fra køleskabet.
o Leveres af Folkets Hus og Cocotten på skift hver anden uge.
o I køleskabet vil der være sandwich, pastasalat og kager hver dag.
o Klubben får 15% af salget.
 Nye priser.
o 250 kr. pr. buggy for greenfeegæster pr. runde fra 1/5 2018.
o Fra 1/1 2019 skal vi overveje nye priser på buggies og drikkevarer.
 Charity Golf den 1. juni: Omsætning, indtjening og overvejelser.
o Salg af øl, vand og vin var på 14.000 kr. Udlejning af buggies 1.000 kr.,
Avance på ca. 9.000 kr.
o Forespørgsel fra Charity Golf igen til næste år blev godkendt. Spilledato 3/5
2019.
 Nyhedsbrev fra bestyrelsen til medlemmerne.
o Blev vedtaget med udsendelse en gang i kvartalet. NG er tovholder og redaktør.
 Levering af mad udefra. Hvem servicerer og rydder op? Og hvem betaler?
o JØ servicerer, dækker bord og rydder op ved hjælp af et par frivillige uden
betaling. Hvis det tager overhånd, må vi overveje at tage en ”kuvertpris” fra
leverandørerne.
 Portåbning, golfbiler og flagmester.
o Portåbning.
 I vinterperioden skal medlemmerne selv åbne porten ved at gå igennem
klubhuset. CS vagten lukker og låser portene om aftenen.
o Golfbiler.
 Efter udlejning skal lejer selv kører bilen på plads og sætte strøm til
bilen i golfcarbygningen.
o Flagmester.
 Peter Norgreen søger for flaghejsning og nedtagning.
 Økonomi.
o Pr. 31. maj har vi et minus ca. 120.000 kr. i forhold til budgettet!

o De største afvigelser har vi på vores indtægtsside:
- vi mangler ca. 80.000 kr. vedrørende vores introduktionstilbud. Hvis vi skal
ramme budgettet, skal vi skaffe 60-80 nye medlemmer - og det når vi ikke!
- vores greenfee var pr. 31. maj ca. 70.000 kr. under budgettet. Sæsonen
startede sent, men vi har også budgetteret med en stigning på 100.000 kr. på
denne konto i forhold til sidste år.
o På udgiftssiden er afvigelserne mindre, men der er dog to væsentlige afvigelser:
- Bygningernes drift ligger 75.000 dårligere end budgettet. Det kan dog
forklares ved den dyre installation af alarmsystemet, som så vil give billigere
månedsudgifter fremover. Og der er også betalt en forsikring, som er
budgetteret til et senere tidspunkt. Så årets totale omkostning vil sandsynligvis
lande på budgettet.
- Banens drift er ca. 60.000 kr. billigere end budgettet. Det skyldes dog også
sandsynligvis forskydninger, idet der endnu ikke er indkøbt f.eks. kemikalier,
gødning og topdressing. Her vil vi sandsynligvis også lande på budgettet, når
året er omme.
 Summa summarum vil vi sikkert komme til at mangle 50-100.000 kr.
på indtægtssiden, når året er omme. Derfor skal vi spare, hvor der
spares kan!
 Medlemskategori for ældre medlemmer, der ikke kan spille den store bane (og derfor
melder sig ud).
o Der var ikke enighed i bestyrelsen. Tages op af formanden og bør besluttes
snarest.
3. Orientering fra sekretæren, PB.
 Bane rating.
o Vores bane bliver ratet af DGU i juli måned og dermed også et forslag om nye
handicapnøgle for hullerne.
o Vi tager efterfølgende stilling til hvornår bane ratingen skal gælde fra, men
handicapnøglerne ændres nok ikke pga. udgiften til nye teestedskilte.
 Golfspilleren i Centrum.
o Besvarelserne for maj og juni måned til d.d. blev gennemgået.
 Flere besvarelser nævnte den høje rough. Det har bevirket at roughen
efterfølgende er blevet klippet ned.
 Flere nævnte også at spillere der gik ud på hul 1 ikke havde bestilt tid i
GolfBox.
 Det skal indskærpes der skal bestilles tid i Golfbox ved spil fra
hul 1, men der kan fortsat startes på hul 10 på hverdage med
hensynsfuld indfletning for de spillere der er startet på hul 1.
4. Orientering fra Turnerings- og Lov & Regeludvalget, SR.
 Sommermatchen (Sankt Hans Matchen) er flyttet fra den 24/6 til 1/7.
 Jeremy afholder afsked match den 15/9.
 Høstmatchen den 8/9 er slettet.
5. Orientering fra Husudvalget, JØ.
 Nye havemøbler i gården til budget 2019, hvis der er penge.
 NCC har leveret skærver gratis.

 Der er kørt baneservice 5 gange indtil nu til større grupper af greenfeegæster med
forplejning af kaffe og vand.
6. Orientering fra Baneudvalget, SH.
 Kommunikation i medier hvor golfklubben inddrages.
o I forbindelse med et læserbrev i Folketinden om træbeskæring på Blæsenborg
Alle, underskrevet af et medlem på golfklubbens vegne, har det givet en
negativ henvendelse fra Lolland Kommune.
o Bestyrelsen tager afstand fra læserbreve i avisen m.v. der ikke er skrevet af
bestyrelsen. Der er taget henvendelse til den person i Lolland Kommune der
har foretaget træbeskæringen om bestyrelsens holdning.
 DGU v/ Thomas Jepsen er forespurgt om ændringen af hul 4 i forbindelse med
omlægningen af green og udvidelse af vandhazarden foran greenen.
o Der vil blive fremsendt 3 forslag som baneudvalget vil tage stilling til.
 Omlægningen forventes og blive udført i september 2018.
 Golfsporet app.
o Hjælp til klubberne om hvordan spillerne spiller banen. Det kan bruges til at
optimere banen.
o Link til DGU om appen https://www.danskgolfunion.dk/artikel/få-input-tilforbedre-golfoplevelsen-med-golfsporet
 Nilgås på banen.
o Nilgåsen er en ikke hjemmehørende art og betegnes som invasiv.
Myndighederne har derfor en forpligtelse til at bekæmpe (skyde) den.
 Vi giver besked til vildkonsulenter for Storstrøm om og tage sig af
opgaven.
 Masterplanen.
o Vores banearkitekt Torben Starup Hansen får fremsendt planen til kommentar
ved et besøg i klubben.
7. Orientering fra Juniorudvalget, PB.
 Vi har haft besøg af omkring 100 elever fra 4 femteklasser.
 Vi har Junioruge i samarbejde med DGU i august måned d. 6-7-8 august.
 Solstrålen matchen med 44 deltager blev afholdt i det dejligste sommervejr.

8. Orientering fra Sponsorudvalget, AM.
 Opfølgning lodsedler – hvordan kommer vi i mål?
o Status nu er at der mangler og blive solgt 400 lodsedler.
o Vi håber alle vil støtte op, så alle lodsedler bliver solgt til sidst.
 Tilbud til sponsorerne, om at ligge gode tilbud på vores hjemmeside.
o AM oplyser sponsorerne at de har mulighed om deres tilbud kan lægges på
hjemmesiden under Medlemsrabatter.
9. Næste møde.
o Tirsdag, den 14. august 2018.

