
Udvalg- og bestyrelsesmedlemmernes funktioner i 
Maribo Sø Golfklub. 

 
 
Formanden. 
Formand år 2018: Lars Nøhr Olsen. 
 
 Indkalde til bestyrelsesmøde og lede dette. 
 Følge klubbens drift løbende. 
 Forhandler med kommunale myndigheder sammen med ansvarlig udvalgsformand. 
 Indkalde til generalforsamling. 
 Ansvarlig for personalesager. 
 Ansvarlig for ansættelser. 
 Forhandler med fagforeninger. 
 Aflægge beretning på generalforsamlingen. 
 Repræsenterer klubben udadtil. 
 Kontakt til andre klubber m.v.. 
 
Næstformanden. 
Næstformand år 2018: Søren Hansen. 
 
 Repræsenterer klubben i formandens fravær. 
 
Baneudvalget. 
Formand 2018: Søren Hansen. 
 
Baneudvalget består af mindst et bestyrelsesmedlem. 
 
 Baneudvalget har ansvar for banen og dens stand i samarbejde med greenkeeper og hans 

medhjælpere. 
 Sørge for, at banen er i bedst mulig stand. 
 Sørge for, at klubbens ønsker og mål viderebringes til og udføres af greenkeeperen. 
 Ansvarlig for artikler på hjemmesiden. 
 Ansvarlig for skilte på banen er i orden. 
 Ansvarlig for markeringer på banen. I tvivlstilfælde kontaktes Lov- og Regeludvalget. 
 Ansvarlig over for budget. 

 
  
Eliteudvalget. 
Formand 2018:  
 
 Overordnet at fremme elitespillerens muligheder for at blive bedre, samt skabe rammer herfor.  
 Skabe relationer til andre i klubben. 
 Skabe forståelse for elite afdelingen og dens plads i klubben. 
 Ansvarlig over for budget. 

 
 



Handicapudvalget. 
Formand 2018: Palle Bredsgaard. 
 
 Udvalget tager sig af anmodninger om skønsmæssige regulering af spillehandicap.  
 Ansvarlig for artikler på hjemmesiden. 
 Handicapkomiteen tager sig af, at golfreglernes §11 bliver overholdt, hvilket vil sige, at alle 

golfspillere spiller under sit reelle spillehandicap. 
 
Hjemmesiden. 
Redaktør år 2018: Palle Bredsgaard. 
 
 Siden opdateres løbende. 
 Rykker diverse udvalg for indlæg. 
 Nyheder fra diverse udvalg lægges på hjemmeside. 
 Ansvarlig over for budget. 
 
Husudvalget. 
Formand år 2018: Jens Ødegaard. 
 
Husudvalget består af mindst et bestyrelsesmedlem. 
 
 Husudvalgets opgaver er bl.a. at skabe forhold til gavn og glæde for samtlige medlemmer i 

golfklubben. 
 Tage sig af vedligeholdelse af lokaler og bygninger. 
 Tage sig af rengøring af lokaler og udendørsarealet omkring klubhuset. 
 Ideer og visioner vedr. til - og ombygning. 
 Ansvarlig over for budget. 
 
  
Introudvalget. 
Formand år 2018: Niels-Erik Sakariassen. 
 
 Introudvalget tager sig af begyndere og ”kaniner”. 
 Sørge for hjælpere til begynder - og kaninaften. 
 Sørge for at der er et udvalgsmedlem har vagten hver mandag aften. 
 Sørge for at begyndere efter 2 mandage bliver prøvemedlem før flere begynderaftener. 
 Sørge for at begyndere får hjælp til aflæggelse af prøver og registrering. 
 Sørge for regelgennemgang en gang pr. måned fra 1. april til 1. oktober. 
 Ansvarlig for artikler på hjemmesiden. 
 Ansvarlig over for budget. 
 
Juniorudvalget. 
Formand år 2018: Helle R. Nielsen. 
 
Juniorudvalget består af mindst et bestyrelsesmedlem. 
 
Udvalget opgave er bl.a. at tage sig af klubben juniorspillere, tilrettelægge sæsonen og tilmelde de 
enkelte juniorhold. 



 Ansvarlig for artikler på hjemmesiden. 
 Ansvarlig over for budget. 
 
Kasseren. 
Kasseren år 2018: Niels Gram. 
 
 Udarbejde budget. 
 Udarbejde årets regnskab ved hjælp fra revisor. 
 Fremsende løbende økonomisk oversigt til bestyrelsesmøder. 
 Følge pengestrøm og regnskab i samarbejde med kontoret. 
 
Sekretæren. 
Sekretær år 2018: Palle Bredsgaard. 
 Indkalde til bestyrelsesmøder efter formandens tilsagn. 
 Lave referater efter bestyrelsesmøder. 
 Lave indbydelser til Udvalgsmatch. 
 Udarbejde div. medlemsstatistikker. 
 Indstilling af mesterskabspriser. 
 
Sponsorudvalget. 
Formand år 2018: Anders Michaelsen. 
 
Sponsorudvalget består af mindst et bestyrelsesmedlem. 
 
Udvalget er ansvarlig for følgende: 
 Finde sponsorer til matcher, teesteder, scorekort, flag, træningsbolde m.v. 
 Sørge for aftaler vedr. sponsorater bliver genforhandlet i god tid før udløb. 
 Udarbejde udførlig liste over sponsorer, så der kan sendes opkrævning i tide. 
 Udarbejde udførlig liste over, hvad sponsorerne sponsorerer, så den på forskellige måde kan 

offentliggøres. 
 Lave sponsormatch og sponsorpleje. 
 Ansvarlig for artikler på hjemmesiden. 
 Ansvarlig over for budget. 
 
Turnerings- og Lov & Regeludvalg. 
Formand år 2018: Susanne Rasmussen. 
 
Turneringsudvalget består af mindst et bestyrelsesmedlem. 
 
 Sørge for tilmelding af hold samt finde holdkaptajn for: 

Divisions- og danmarksseriehold (tilmelding ca. 1 okt.), Regionsgolf - hold: A, B, C, D og 
veteran (tilmelding ca. 1 dec.). 

 Viderebringe tidspunkter og matchform af årets kommende matcher til: 
DGU, GolfBox, Hotel Maribo Søpark, golfklubbens bestyrelse, 
greenkeeper/kontoret/hjemmeside og Sponsorudvalget. 

 Planlægge årets golfmatcher. 
 Sørge for at få udarbejdet matchprogram, der lægges på klubbens hjemmeside i primo marts 

måned. 



 Meddele Sponsorudvalget antal matcher, således at dette udvalg sørger for sponsorer. 
 Finde en eller to ansvarlige for klubbens sommer- og vinterturnering. 
 Ansvarlig for klubmesterskab. 
 Meddele kontoret tidspunkterne for matcherne, så banereservation kan foretages i Golfboks, 

samt samme oplysninger til hjemmesiden. 
 Ansvarlig for artikler på hjemmesiden. 
 Ansvarlig over for budget. 
 Fortolker og giver anvisninger på tvivlsspørgsmål efter The Royal & Ancient Golf Club og St. 

Andrew. 
 Forestår undervisning i ovenstående regler for nybegyndere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


