
             Dato: 19/2 2019. 
 
Referat fra bestyrelsesmødet, mandag den 18. februar 2019. 
 
Mødested: Klubhuset. 
Tidspunkt:17 – 20. 
 
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 20. januar 2019. 

 Godkendt. 
 

2. Opfølgning fra sidste møde.  
 Flexmedlemsskab +75. 

o Vedtaget og forelægges på generalforsamlingen. 
 

3. Orientering fra formanden, LNO. 
 Facebook.  

o Mette Mikkelsen har sendt et udkast til en ny Facebook side for golfklubben. Siden skal 
bruges til information om tilbud og arrangementer m.v. til en bred kreds af Facebook 
brugere. 

o Arbejdsgruppe nedsat af Mette, Anders og Kim der kommer med et oplæg. 
 

 Antal i bestyrelsen i 2019. 
o Flertal for 5 medlemmer i bestyrelsen fremover. Forslag til vedtægtsændring forelægges 

på generalforsamling. 
 Bestyrelse 2019. 

o Søren Hansen genopstiller ikke på generalforsamlingen. 
o Anders Michaelsen endnu ikke afklaret. 

 Overdækning på driving range. 
o Forslag fra Eliteudvalget om en overdækning til udslag på driving range. 

 Det blev vedtaget og undersøge om der må bygges en overdækning på driving 
range. 

 Maribo Messen. 
o Vi deltager ikke på Maribo Messen. 

 
4. Orientering fra kassereren, NG. 

 Til information. 
o Aftale med Halsted vedrørende pro-træner. 

 Der er moms på pro-træners udlejning til Halsted. Halsted ville få en yderligere 
udgift pga. de ikke er moms registeret. 

 Ny aftale forhandles af NG med Halsted der ansætter Thomas med tilsvarende 
lønreduktion for os til Thomas. 

 Årsregnskab 2018. 
o Udviser et overskud på 3.871 kr. imod budgetteret -19.521 kr. 
o Ledelsesberetning og regnskab godkendt. 

 
 



 Golfshoppen. 
o Betjenes af frivillige Margrete Brusen, Thomas Keller, Helle Ruus Nielsen, Niels Gram, 

samt Mejra, Claus og pro-træner Thomas. 
o Udkast til salgspolitik er under udarbejdelse. 
o Åbner 30. marts 2019. 

 
5. Orientering fra Turnerings- og Lov & Regeludvalget, SR. 

 Regelaften 
o Bliver afholdt snarest. Afventer svar fra DGU. 

 Matchkalender 2019.02.19  
o Er underudarbejdelse. 

 
6. Orientering fra Husudvalget, JØ. 

 Sammy Madsen fra Frivillighedscenter Lolland er startet som frivillig uden løn i klubben. 
Hans arbejdsområde vil blive på banen og forfalden arbejde.  

 
7. Orientering fra Baneudvalget, SH. 

 Montering af vandingsanlæg går i gang 25. februar. 
 På nuværende og fremover vil der være et problem med bemanding til banen hvis der ikke 

bliver ansat yderligere en person. Lønnen er afsat i budgettet til 70.000 kr. 
o Vi afventer hvad den frivillige arbejdskraft kan lave. 

 Indkøbsforening. 
o Der er planer om og lave en indkøbsforening for golfklubber der kan give besparelse på 

indkøb af olie, benzin og gødning. 
 
8. Orientering fra Eliteudvalget, LNO. 

 Forslaget til DGU´s repræsentantskabsmøde fra Eliteudvalget om en udvidelse af DGU´s 
danmarksturnering. 

o DGU v/Morten Backhausen har oplyst at DGU vil stemme imod og derfor nok ikke ville 
blive stemt for. Forslaget er prøvet for flere år siden uden den store succes for udgifter 
var for store og klubberne var utilfredse med banelukninger hele dagen. 
 Eliteudvalget ser på forslaget igen til efteråret for at få flere klubber med. 

 
9. Orientering fra Handicapudvalget, PB. 

 Til 3 medlemmer der har lavet Hole in One i 2018 vil der blive overrakt et gavekort på 
generalforsamlingen fra Hotel Maribo Søpark. 

 
10. Orientering fra Sponsorudvalget, AM. 

 Sponsorindtægterne for 2019 ser fornuftige ud. 
 Nye sponsorer på Par 3 banen er Skørringe Turistbusser og GFK Pommer. Ophørt er Euro 

Workers. 
 
11. Orientering fra Introudvalget, SR. 

 Møde 19. februar 2019. 
 
12. Næste møde. 

 Tirsdag, den 12. marts 2019. 
 
 
  
 


