
             Dato: 20/11 2018 
 
Referat fra bestyrelsesmødet, mandag den 19. november 2018.  
 
Mødested: Klubhuset. 
Tidspunkt:    
 
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 22. oktober 2018. 

 Referatet godkendt, men 2 medlemmer kunne ikke godkende det offentlige referat på 
hjemmesiden vedr. aftalen med Halsted Golfklub.  
 

2. Opfølgning fra sidste møde.  
 LNO orienterede fra møde med Buisnes L-F. 

o Golf & Go Nat fortsætter, men med mindre budget. 
o Den elektroniske og manuelle voucher ændres. 

 
3. Kontingentgrupper. 

 Forslag fra LNO. 
o Efter en lang snak frem og tilbage blev vi enige om og holde de nuværende 

kontingentgrupper. Vi fjerner afstandskravet til Long distance, Flex-
karantænen fjernes, men vi indfører et gebyr ved skifte til/fra Flex medlem.  

o Arbejder videre med et evt. Senior ”klub” flexmedlemsgruppe.  
o Kontingentfastsættelsen i forbindelse med budgettet. 

 
4. Fællesmål. 

 Nedenstående emner skal prioteres på mødet den 3. december 2018. 
o LNO. 

 Banen 
 Medlemmer 
 God service 
 Erhvervelse af nye medlemmer  

o CBO. 
 Gadegolf 

o SH. 
 Flere medlemmer 

o SR. 
 Holde fast på de medlemmer vi har. 

o PB 
 Nye medlemmer 

o AM. 
 Firmagolf 
 Sponsorgolf med samarbejdspartner. 
 Vej til vej golf 

 



o NG. 
 Bane af top kvalitet 
 Service i særklasse 
 Aktivt klubliv 
 Sund økonomi 
 Fra 700 til 850 medlemmer (forstås som minimum og maksimum) 

 
o JØ 

 Juniordag med forældre 
 
5. Evt.  

 Afskedsgave til Jeremy. 
o Gavekort på 2.500 kr. til Bandholm Hotel, AM. 

 Velkomst til Thomas. 
o Buket til fruen, AM. 

 Generalforsamling. 
o 14. marts 2019 kl. 19 på Hotel Maribo Søpark. 

 Bestilling af lokale, PB. 
 
6. Næste møde. 

 Mandag, den 26. november 2018 kl. 19. 
o Udvalg og klubber i klubben. 

 
  
 


