
             Dato: 13/4 2019. 
 
Referat fra bestyrelsesmødet, tirsdag den 12. marts 2019. 
 
Mødested: Klubhuset. 
Tidspunkt: 16 – 18.    
 
Deltagere: Lars Nøhr Olsen, Palle Bredsgaard, Jens Ødegaard, Niels Gram, Anders Michaelsen, 
Claus Bo Jensen. Afbud Susanne Rasmussen og Søren Hansen. 
 
Referent: Palle Bredsgaard. 
 
1. Godkendelse af mødereferat fra bestyrelsesmøde den 12. marts 2019. 

 Godkendt. 
 

2. Orientering fra formanden, LNO. 
 Referat fra Erfa-møde den 28. februar 2019 

  
Sted: Marielyst Golf Klub, Bøtø Ringvej 2, 4873 Væggerløse 
  
Tid:  Torsdag den 28. februar 2019, kl. 18.00 
  
Mødedeltagere: 
 

Gert Meyer, Halsted Kloster Golfklub 
Ole Ottosen, Halsted Kloster Golfklub 
Lars Rasmussen, Halsted Kloster Golfklub 
Lars Nøhr Olsen, Maribo Sø Golfklub 
Maria Strandby, Falster Golfklub 
Brinnie Nielsen, Falster Golfklub 
Henrik Roed Hansen, Storstrømmen Golf Klub 
Peter Olsen, Marielyst Golf Klub, ref. 

  
 

  
 

Bordet rundt. 
Halsted Kloster Golfklub. 

 384 medlemmer 
 Der var afholdt generalforsamling den 27. februar då. med 60 fremmødte. Klubben 

kom ud af 2018 med et pænt overskud. 
 Der pågår pt. forhandlinger med Maribo Sø Golfklub om fælles pro 
 Da golfens dag falder på en konfirmationsdag, har man valgt i stedet at afholde en 

golfens weekend. 
 Man har ansat en flexjobber som greenkeeperassistent 
 Der har været store vandproblemer på baneanlægget, særligt driving range var ramt. 
 En ansøgning om tilskud fra A. P. Møllers Fond til dræning af banen blev desværre 

ikke imødekommet. 
 
 

 
Maribo Sø Golfklub 

 640 medlemmer 
 Har projekt kørende med DGU om rekruttering af nye medlemmer 
 Banen er åbnet dags dato for sommergreen 



 Der arbejdes henimod at reducere bestyrelsen fra 7 til 5 medlemmer 
 Man har to fuldtidsansatte greenkeepere, plus assistenter 
 Projekt omkring reducering af omkostningerne til vanding af banen ved overgang 

til brug af overfladevand pågår. 
 

Falster Golfklub 
 369 medlemmer 
 Projekt omkring at ændre for hullerne til baghuller og omvendt pågår. 
 Har store udfordringer med at få frivillige 
 Der har været store udfordringer omkring bogholderifunktionen og opkrævning af 

kontingenter og restancer. 
 I 2018 har man som følge af ovenstående mistet 87 medlemmer 
 Der er udover kontingentet udsendt ekstraopkrævning på 500 kr. pr. medlem, 

hvilket har givet anledning til debat. 
 

Storstrømmen Golfklub 
 550 medlemmer 
 Under 5 flexmedlemmer 
 Oplyser at Falster-, Storstrømmen- og Marielyst Golf Klub har etableret et 

fusionshold for damer. 
 Banen er åben for sommergreen hele året 
 Klubben har ansat Michael Bonde som ny chefgreenkeeper 
 Greenkeeperne er fuldtidsansatte 
 Klubben har efter længere tids søgen fået ansat en restauratør i Vognporten 
 Man har gennem flere år plantet rigtigt meget og er nu i gang med udtynding og 

vedligeholdelse 
 

Marielyst Golf Klub 
 804 medlemmer 
 Man har fra og med 2019 ansat to greenkeepere helårs suppleret med to assistenter 
 Klubben har 25 årsjubilæum 2. april d.å. 
 Man har, som medhjælp i sekretariat og shop, ansat en flexjobber  
 Man har et stort korps af frivillige indenfor stort set alle områder 
 Klubben blev nummer et ved ”slå et slag” 2018 og vandt et foredrag med Michael 

Lehrmark 
 Der arbejdes på etablering af en permanent overdækning af terrassen til afløsning af 

eksisterende telt  
 
Næste møde: 
Næste planlagte møde er torsdag den 19. september 2019, kl. 18.00 i Maribo  

 
1. marts 2019 
Peter Olsen 
 

 
3. Orientering fra kassereren, NG. 

 Til beslutning, 
o Administrationsgebyr ved skift mellem aktiv og Flex-medlemskab foreslås til 750 kr. 

(begge veje). Hvis vi ikke indfører et gebyr, vil det kunne betale sig at flakse mellem 
Flex og aktiv efter behov, og det kan medføre en masse administration, ændring af 
DGU-kort osv. Med et gebyr på 750 kr. begge veje kan det stadigvæk være 



økonomisk fordelagtigt for nogle at skifte frem og tilbage, men det vil sandsynligvis 
bremse langt de fleste i at gøre det. 
 Forslaget blev vedtaget med denne tekst: 
 Administrationsomkostninger ved skift fra aktiv til Flex-medlemskab er 750 

kr., som opkræves ved skiftet. Nye medlemmer, passive eller tidligere 
medlemmer, som melder sig ind direkte som Flex-medlem betaler ikke 
omkostningen. 

 
 Til beslutning, 

o Skal vi dele vores kontingentforslag op i to dele? Den ene del er de almindelige 
forhøjelser, og den anden del er det nye 75+ medlemskab.? 

o Nej, vi beholder teksten som den står i den Udvidet Dagsorden. 
 Til orientering, 

o Præsentation af Årsresultat 2018, budget 2019 og kontingenter (præsentation sendes 
til jer snarest). 

o Er fremsendt. 
 Til orientering, 

o Seneste nyt vedrørende Golfshoppen, bl.a. salgspolitik. 
 Golfshoppen åbner 30. marts med blandt andet gode tilbud. 
 Salgspolitik er udfærdiget 

 
4. Orientering fra Husudvalget, JØ. 

 Hvid golfcar er sendt til reparation. 
 Sammy Madsen begynder og male indvendigt i gennemgangen fra gården til 

bagskabsbygningen. 
 
5. Orientering fra Juniorudvalget, PB. 

 Afholder møde mellem forældre og juniorer d. 19. marts i klubhuset. 
 
6. Orientering fra Sponsorudvalget, AM. 

 Alle sponsorater på stor bane og par 3 banen er solgt. 
 Statsautoriseret revisor aage maagensen er sponsor for Åbningsmatchen. 
 Skilte til nye sponsorer er færdige. 
 Louis Nielsen er sponsor for Sommermatchen. 
 Annonce til Lollands-Posten vedr. nye prøvemedlemmer fra 1/4 udfærdiges af AM og PB. 

 
  
 


