Møde med Udvalg og Klubberne i klubben, d. 2/2 2016.
Bestyrelsen:

Kaj Jensen, Palle Bredsgaard, Kim Frederiksen, Søren
Hansen, Jens Ødegaard, Thomas Keller, Lars Nøhr Olsen

Medarbejder:

Jeremy Twitchett og Claus Bo Jensen

Introudvalg:

Niels-Erik Sakariassen og Una Nielsen

Baneudvalg:

Søren Hansen og John Simonsen

Juniorudvalg:

Helle Nielsen og Jan Jonsson

Dameklubben:

Susanne Hansen og Susanne Clausen

Manneklubben:

Jan Nyborg og Flemming Knudsen

Seniorklubben:

Vagn Due Hansen og Kjeld Kjeldsen

Lov- og Regeludvalg:

Susanne Rasmussen og Susanne Keller

Handicapudvalg:

Palle Bredsgaard og Peter Christoffersen

Sponsorudvalg:

Lars Nøhr Olsen

Eliteudvalg:

Søren Hansen og Jeremy Twitchett

Orientering fra bestyrelsen og klubbens tilstand v/formand Kaj Jensen
Kort omtale af forskellige klubaktiviteter i årets løb. bl.a. har 2015 været et godt år.
Der har været ros fra greenfeespillere vedr. vores flotte bane.
Der har været en lille tilbagegang i medlemstallet i klubben, som til dels kan skyldes en
tilbagegang i befolkningen.
Der er i bestyrelsen drøftet nye medlemsformer og der fremsættes 2 forslag om nye
kontingentgrupper på generalforsamlngen.
På generalforsamlingen bliver der foreslået en nedsættelse af kontingentet.
Der opfordres til at klubberne i klubben forsøger at skaffe nye medlemmer.
Økonomi v/Kim Frederiksen
Orienterede om klubbens aktuelle økonomi. Der forventes et pænt overskud, som mest
skyldes besparelser.
Klubben har afviklet 500.000 kr. til Lolland Kommune og mangler 266.000, som
afdrages over de næste 10 år.
Greenkeepermedhjælper, John Olsen er gået på efterløn, og som det ser ud nu, vil der
ikke blive ansat en efterfølger, man vil i stedet forsøge at finde frivillige til
arbejdsopgaverne.
Der er afsat 125.000 til køb af traktor og rotorklipper. Klubben overtager
boldopsamlingen på drivingrangen efter Jeremy.
Der er på nuværende tidspunkt 618 medlemmer i klubben, og man forventer en lille
fremgang.

Handicapudvalget v/ Palle Bredsgaard
- Nye golfspillere får igen mulighed for at starte i HCP 72.
- Der er nu mulighed for at spillere over HCP 11,5 kan aflevere scorekort, som
tællende runder, efter 9 huller.
- Der kan fremadrettet afleveres scorekort for tre EDS runder om ugen, og en gang om
ugen for elitespillere under HCP 4,5.
- Der skal afleveres 4 scorekort på et år for at bevare sit EGA HCP

Sponsorudvalget v/ Lars Nøhr Olsen
Sponsoraterne er hævet fra 5500 til 8000, til gengæld får sponsorerne hele hullet inkl.
flaget.
Der kommer sponsoraftaler til boldene på driving range.
10. juni afholdes Bordershop Erhvervsmatch.
Der opfordres til, at der ikke bliver indgået sponsoraftaler uden Lars Nøhr Olsens
samtykke.
Baneudvalget v/ Søren Hansen
Hul 7 ændres for at forebygge at bolde kommer ind på privat grund. Hullet bliver klar
sidst på sæsonen.
Hul 14 randbeplantning er beskåret af frivillige.
Stien ved hul 17 ændres, og roughen får lov at gro.

Greenkeeper v/ John Simonsen
Der bliver opsat flere boldvaskere på banen.
Der er indkøbt 15 nye måtter.
Der var drøftelse vedr. hvornår der må og skal benyttes bærebags eller vogne, og
hvem der kan få dispensation. John oplyste, at der var en navneliste på dem der har
tilladelse til at bruge vogn.
Når der bruges vogn skal der køres i semirough eller rough. Dette vil blive præciseret i
klubben og overfor dem som har vogntilladelse.

Husudvalget v/ Jens Ødegaard
Der er flere projekter i gang bl.a. males der i øjeblikket havemøbler. Der vil
fremadrettet blive brug for 25 tons skærver til udjævning.

Tuneringsudvalget v/Thomas Keller
- Der har været en udskiftning på 8 personer i udvalget. Thomas opfordrer
seniorklubben om at komme med en repræsentant.
Der vil blive de samme matcher som sidste år, dog vil der i år være en match for
spillere over HCP 28.
A-spillere vil i forårsmatchen som forsøg spille i samme række.

Tre sommerpokal turneringer vil blive en del af klubmatcherne.
Ved hver match vil der være lodsedler, hvor man til sidst har mulighed for at vinde en
golfrejse. Målet er at tiltrække flere til at deltage i matcherne.
Sommerturneringen for par ændres til, at alle kan deltage parvis uden at være gift, det
er ligeledes muligt at opstille som kvindelig og mandlig par. Steen og Mette står for
parmatchen. Målet med ændringen er, at flere har mulighed for at deltage.
Der er tilmeldt 7 hold til regionsgolf. Listen bliver hængt op i klubben. Der søges
holdledere til flere af holdene.

Regeludvalget v/ Susanne Rasmussen
Susanne oplyser, at hun deltager i regelopdateringskursus den 17. marts 2016.
Intro-udvalget v/ Niels-Erik Sakariassen
Udvalget vil arbejde benhårdt på at skaffe nye medlemmer. Bl.a. kommer
golfkunstneren Karsten Maas på Golfens dag. Der vil igen i år blive annonceret via
radio spots.
Kaninklubben starter op 4. april. Første begynderhold i midten af april og 3 hold resten
af sæsonen.
Åbent hus hver mandag kl. 19.00
Jeremy vil igen i år underholde i regler og etikette.
For at fastholde nye medlemmer afholdes der en match hver anden fredag for
begyndere.

Juniorudvalget v/ Helle Nielsen
Der har været en stor succes at invitere to 5. klasser fra Blæsenborgskolen, det har
resulteret i 22 nye juniormedlemmer til klubben.
Der vil i år komme besøg fra Sankt Birgitta Skolen med håb om samme succes.
Juniorudvalget skal være vært ved et arrangement den 21. maj 2016 i klubben.
Der vil igen i år være Lysmatch til oktober.

Seniorudvalget v/Vagn Due Hansen
God sæson i år 2015. Medlemstallet har været stabilt. Samarbejdet med Falster
Golfklub forsætter i år 2016.
Orientering af drøftelser i seniorudvalget om: nedsat kontingent for svagelige der kun
kan 9 huller af gangen og flexmedlemskab.
Kjeld Kjeldsen forespurgte om en mulig undersøgelse af, hvor mange der ville benytte
sig af et flexmedlemskab.
Bestyrelsen arbejder videre med forespørgslen.
Dameklubben v/ Susanne Hansen og Susanne Clausen
Matchkalenderen er klar for kommende sæson.
Starter den 27. marts 2016 og slutter den 9. oktober 2016.
Matchkalenderen ligner meget den fra år 2015, det kan nævnes at Pink Cup gav et
overskud på 40.000 bl.a. grundet nye tiltag med auktion og modeshow.

Manneklubben v/ Jan Nyborg
Samme program som sidste år.
Odsherred kommer i år.
Der er store problemer om onsdagen idet eliten har booket tid på hul 1 fra kl. 17.00 til
17.30. Bestyrelsen vil drøfte problemet og se på løsningsmulighed.

Eliteudvalg v/ Jeremy Twitchett
Man vil satse på, at eliten fremover bliver mere synlig i klubben bl.a. i samarbejde med
øvrige del af klubben.
Der er tilmeldt tre herrehold og et damehold.
Vi har fået flere dygtig spillere til klubben bl.a. en tidligere landsholdsspillere.
Der har været stor aktivitet ved indendørstræningen i Halsted.
Proshoppen afholder de samme matcher som sidste år.
Jeremy oplyser, at der i shoppen vil være en rabatkortsordning for varer købt i
shoppen.

Sekretariat v/Claus Bo Jensen
Hjertestarteren virker igen efter batteriskift.
Der blev forespurgt hvorvidt hjertestarteren kan registreres på hjertestarter.dk.
Det er i den forbindelse et problem at klubhuset bliver låst, så der ikke er offentlig
adgang til hjertestarteren døgnet rundt.
Der blev forespurgt om nogen ønskede kursus i hjertestarter, der kan søges om tilskud
via OK fonden.

Mødet hævet kl. 21.40
Claus Bo Jensen
Referent

