
Møde med Udvalg og Klubberne i klubben, den 26. november 2018. 

Bestyrelsen: Lars Nøhr Olsen, Palle Bredsgaard, Niels Gram, Jens 
Ødegaard, Susanne Rasmussen, Anders Michaelsen 

Medarbejder: Thomas Greisgaard Larsen og Claus Bo Jensen  

Introudvalg:       Niels-Erik Sakariassen og Una Nielsen 

Banepersonale:      John Simonsen 

Juniorudvalg:      Helle Nielsen og Casper Buchholtz 

Dameklubben:      Kirsten Frederiksen og Bente Kaspersen 

Manneklubben:      Jan Nyborg og Flemming Knudsen 

Seniorklubben:      Vagn Due Hansen og Vagn Poulsen 

Lov- og Regeludvalg:    Susanne Rasmussen 

Handicapudvalg:     Palle Bredsgaard og Peter Christoffersen 

Sponsorudvalg:     Anders Michaelsen 

 

Orientering fra bestyrelsen v/formand Lars Nøhr Olsen  

Vi har igen i år haft frafald af medlemmer. Bestyrelsen vil fremover aktivt deltage i 
opgaven med at skaffe nye medlemmer til klubben.  
Det er ved møde med de øvrige klubber og hoteller på Lolland Falster besluttet at man 
igen næste år vil fortsætte samarbejdet.  
Der er i år sket ændringer på banen hvor teestederne har fået metermål.  
Baneservice har været en stor succes.  
2019 vil byde på store ændringer, idet klubben overtager golfbutikken samt shoppen i 
Halsted og formanden håber at klubbens medlemmer vil benytte shoppen da 
overskuddet tilgår klubkassen.  
Vi er også i gang med et større projekt, hvor vi har fået tilladelse til at benytte 
drænvandet til vanding på banen, en stor tak til Peter Christoffersen som har sat dette 
i værk. 

Formanden opfordrede alle til at gøre en indsats for at skaffe og beholde nye 
medlemmer. 

Økonomi v/Niels Gram 
Orienterede om klubbens aktuelle økonomi. Der er både positive og negative realiteter. 
Det positive er at klubbens gæld er meget lille og vi har penge på bankbogen. Det 
negative er at vi i øjeblikket bruger af opsparingen og at indtægterne vedrørende 
kontingenter er stærkt faldende. Årsresultatet forventes at gå i 0.  
Bestyrelsen er i øjeblikket i gang med at undersøge konsekvenserne ved at vi evt. skal 
momsregistreres i forbindelse med overtagelse af shoppen. 



 

Handicapudvalget v Palle Bredsgaard 
Der er i år indleveret mange scorekort, der er dog også medlemmer som ikke bliver 
registreret og har mistet deres EGA handicap.  
Banen er for kort tid siden blevet ratet af DGU. Resultatet bliver offentliggjort på 
hjemmesiden når det foreligger. 

Sponsorudvalget v/Anders Michaelsen 
Anders takkede klubberne i klubben for den store indsats i forbindelse med salg af 
lodsedler og oplyste at alle lodsedler er solgt, hvilket indbragte ca. 50.000 kr. til 
juniorarbejdet.  
Der er indgået aftale med Falck hvor klubben modtager 1000 kr. for hver aftale om 
alarmsystem der tegnes af medlemmer af klubben. 

Greenkeeper v/John Simonsen 
John oplyste at banen i år har taget stor skade efter tørken, der arbejdes på at 
udbedre skaderne.  
Der blev stillet spørgsmål om spil til sommergreens i vinter. John uddybede fagligt 
grunden til at vi skal skåne greens om vinteren. 
Rene og Claus er stoppet som medhjælpere og der arbejdes på at finde en ny 
sæsonarbejder. 
Der er købt markeringer til teested 41, men det har ikke på nuværende tidspunkt 
været muligt at montere disse på grund af tørken. 
 

Husudvalget v/Jens Ødegaard 
Mandagsdrengene har haft rigeligt at se til i år, der er revet bunkers hele sæsonen, 
ligesom træerne i øjeblikket beskæres.  
Der har været mange forespørgsler vedr. mødelokale. Jens oplyste at det gamle 
køkken kunne være stedet, men det først bliver aktuelt når klubben har økonomi til 
denne ombygning. 

Regel og turneringsudvalget v/ Susanne Rasmussen 
Matchkalenderen er ved at være på plads og vil snart blive fremsendt. 
Der er kommet mange nye regler, og der vil i starten af det nye år blive afholdt kurser. 

Intro-udvalget v/Niels-Erik Sakariassen 
Niels-Erik er meget tilfreds med at bestyrelsen aktivt går ind i arbejdet med at skaffe 
nye medlemmer.  
Introudvalget vil fortsat tage sig af begynderne, ligesom regel/ etikette undervisning 
fortsat vil være en del som introudvalget tager sig af.  
Golf om fredagen vil fortsætte næste år.  
Det blev foreslået at klubberne i klubben i stedet skulle være udvalg og dermed 
underlagt moderklubben, dette fik ikke tilslutning fra manneklubben. 



Ungdomsudvalget v/Helle Nielsen 
Der har igen i år været mange aktiviteter, juniorafdelingen har haft 160 skolebørn på 
besøg i løbet af sommeren, ud af disse har 35 spillet 3 gange gratis og til sidst har 12 
meldt sig ind.  
Juniorudvalget har skiftet navn til ungdomsudvalget, idet udvalget nu tager sig af unge 
mennesker op til 22 år.  
Der har været møde med Thomas og man glæder sig meget til samarbejdet. 
Stor ros til bestyrelsen for at man er begyndt at udsende nyhedsbreve. 

Seniorklubben v/Vagn Due Hansen 
God sæson i år 2018. Medlemstallet har været stabilt 120 medlemmer. Der er igen 
næste år arrangeret tur til Tyskland.  
Seniorklubben er meget glade for den nye ordning med udlejning af golfbiler og den 
har været med til at fastholde de medlemmer hvor fysikken ikke længere er i top. 
Vagn håber meget på at der kan indføres et kontingent der vil tilgodese de medlemmer 
som er kommet op i en høj alder og kun kan spille 9 huller.  

Dameklubben v/Kirsten Frederiksen 
Matchkalenderen er ved at være klar for kommende sæson der bliver ikke behov for 
banelukninger.  
Der vil i år blive afholdt Pink Cup i samarbejde med manneklubben. 
Der er nu 51 medlemmer man har mistet 15 og fået 10 nye. Der er sendt breve til alle 
damer i kaninklubben og dette resulterede i 1 nyt medlem til dameklubben.  
Matcherne med de øvrige klubber på Lolland og Falster er skåret ned til 1 om året, 
hvilket gør at næste match i Maribo er i 2022. 

Manneklubben v Jan Nyborg 
Manneklubben har pt. 70 medlemmer det har været en fin sæson.  
Det er besluttet at alle mandlige medlemmer af klubben kan deltage i manneklubbens 
vinterturnering om onsdagen.  
Jan Nyborg gjorde bestyrelsen opmærksom på at man ikke mente der er grund til at 
gøre banen sværere. 

Træning/shop v/Thomas Greisgaard Larsen 
Thomas glæder sig meget til sit job i klubben OG opfordrer medlemmerne til at benytte 
sig af træneren.  
Der vil blive en del holdtræning, samt andre arrangementer hvor medlemmerne kan 
tilmelde sig. Fremover vil man kunne bestille træningslektioner i Golfbox. 
Der er bestilt varer til Maribo Sø Golfshop og Thomas opfordrer til at medlemmerne 
støtter shoppen da det fremover er klubben der får gavn af indtægterne. 

Sekretariat v/Claus Bo Jensen 
Der er allerede kommet bestillinger til næste år fra greenfee gæster som besøgte os i 
år og var så glade for den måde vi behandlede dem på. Nogle bestillinger er til større 
grupper. 
Efter skuret er flyttet væk, vil boldmaskinen blive flyttet ned på driving-rangen. 
Der har været forespørgsler vedr. eftersyn på hjertestarter, dette er foretaget af LF 



Brandvæsen, der skiftede nogle elektroder. De årlige banereservationer er lagt ind i 
golfbox. 

Evt. 
Det blev foreslået at tilbyde firmagolf samt Company Day.  
Det blev også drøftet om man i vinterperioden kunne bruge lokalerne til andre formål. 
Formanden opfordrer alle i klubben til at gøre hvad de kan for at skaffe nye 
medlemmer til klubben. 

Mødet hævet kl. 21.30 

Claus Bo Jensen 
Referent  


