
             Dato: 23/1 2019. 
 
 
 
 
 
Referat fra bestyrelsesmødet, mandag den 20. januar 2019. 
 
Mødested: Klubhuset. 
Tidspunkt: 17 – 20.   
 
Deltagere: Lars Nøhr Olsen, Palle Bredsgaard, Jens Ødegaard, Søren Hansen, Niels Gram, Anders 
Michaelsen, Susanne Rasmussen. Afbud Claus Bo Jensen. 
 
Referent: Palle Bredsgaard. 
 
John Simomsen gav en orientering de udfordringer vi har med filt på fairways og semi- rough. 
Løsningen ville være og vertikalskærer for- og efterår eller ”proppen op” for at få græsset til at danne 
nye rødder.  
Vi har ingen vertikalskær der kan klare opgaven, samt en blæser til at få fjernet det opskårne græs. 
Udgiften til vertikalskær og blæser er 128.000 kr. Udgiften ikke vedtaget. 
 
1. Godkendelse af mødereferat fra bestyrelsesmøde den 3. december 2018. 

 Godkendt. 
 

2. Opfølgning fra sidste møde.  
 Til beslutning. 

o Senior +75 flexmedlemsskab.  
 Fremlægges på generalforsamlingen.  

 
3. Orientering fra formanden, LNO. 

 Hvem stiller op til bestyrelsen, af jer der er på valg?  
o Palle Bredsgaard og Susanne Rasmussen stiller ikke op. 

  Søren Hansen og Anders Michaelsen giver besked til LNO inden d. 1/2 2019. 
 Nedsættelse af et udvalg som skal stå for hvervning af nye medlemmer. Lave en plan for 

hvad/hvordan vi skal gøre  
o AM formand. Vælger selv sine øvrige medlemmer i udvalget. 

 Ideer 
 Facebook kampagne nye medlemmer m.v. 
 Vej til vej arrangement vedr. erhvervelse af nye medlemmer. 
 Firmagolf 

 
 Generalforsamling. 

o LNO kontakter advokat angående dirigent til generalforsamlingen og forespørger om 
vores vedtægtsændringer er ok. 

 
4. Orientering fra kassereren, NG. 

 Til beslutning. 
o Budget 2019, endelig udgave. 

 Årets resultat på +286.000 kr. (og likviditet på +128.000 kr.) blev vedtaget. 
 Til beslutning. 



o Vedtægtsændringer: som følge af ændringer i kontingentgrupper, golfbutik m.m. bør 
vedtægterne revideres. Ændringer godkendes på generalforsamlingen i marts. 
Forslagene sendes til vores advokat for gennemgang og godkendelse. 

 Ændring af øl priser fra d. 1. februar 2019 blev vedtaget. 
o Maribo Classic kr. 15,- 
o Blå Nykøbing kr. 20,- 
o Odense 1859 kr. 20,- 
o Shandy kr. 15,- 
o Øvrige priser (Heineken og Brown Ale fastholdes på kr. 20,- 
o Sodavandspriser fastholdes på kr. 20,- 

 Golfshoppen. 
o Politik/regelsæt for salg og eventuel rabat er under udarbejdelse. 

 Bogføring. 
o Der er lavet en mere automatisk og nemmere bogføring vedr. den daglige drift ved hjælp 

af Mogens U. Pedersen. 
 
5. Orientering fra sekretæren, PB. 

 Møde med Data-Larsen om vores nye hjemmeside d. 3/2 2019. 
 
6. Orientering fra Turnerings- og Lov & Regeludvalget, SR. 

 Matchkalender 2019 under udarbejdelse. 
 Der er tilmeldt 5 hold til regionsgolf. 
 Regelaften om de nye golfregler af holdes i februar. 
 Ole Juul, DGU`s regelkonsulent kontaktes vedr. pæleplacering på banen. 

 
7. Orientering fra Baneudvalget, SH. 

 Der blev fremvist et videoklip vedr. en robotfairwayklipper som er fremtidens vedligeholdelse 
af fairway, idet mandskabstimerne kan nedsættes med 90 %. Prisen er 718.000 kr. + moms. Vi 
afventer. 

 Filt under fairways poppes op i marts måned ved hjælp af frivillig arbejdskraft. 
 På hul 13 fjernes out of bounds pæle ind mod hul 11. 

 
8. Orientering fra Juniorudvalget, PB. 

 Møde d. 28. januar 2019. 
 

9. Orientering fra Eliteudvalget, LNO. 
 Har møde d. 23/1 2019. 

 
10. Orientering fra Handicapudvalget, PB. 

 Ny handicapnøgler fra 1. april 2019 er vedtaget efter forslag fra DGU ud fra spilleren som skal 
have tildelt slag har generelt brug for de første slag på par 5, og herefter på par 4 og endeligt 
par 3 huller.  

 



Hul Par Ny hcp nøgle Gl. hcp
1 5 3 5
2 5 1 1
3 4 7 13
4 4 13 7
5 4 11 11
6 3 17 15
7 4 9 3
8 4 5 9
9 3 15 17

10 4 14 10
11 4 6 2
12 3 16 18
13 4 10 14
14 4 12 8
15 5 4 4
16 4 8 12
17 3 18 16
18 5 2 6

Sum 72  
 

 HCP markeringen på teestedskiltene ændres ved hjælp fra Dansk Baneguide. 
 

11. Orientering fra Sponsorudvalget, AM. 
 Opkrævning til sponsorer er sendt ud. 

 
13. Orientering fra Introudvalget, SR. 

 Regelprøve på nettet. 
 Etikette som det plejer og være. 
 Gruppeundervisning af nye golfere ved Thomas. 

 
14 Evt. 

 Jørgen Martinson har indvilget i og være klubbens kontaktperson til pressen. 
 
15.  Næste møde. 

 Mandag, den 18. februar 2019, kl. 17. 
 


