
 

 

 

 

Referat fra generalforsamlingen i Halsted Kloster Golfklub onsdag den 

21. februar 2018 kl. 19.00. Halsted Hus, Skolebygningen. 

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere: 

Ove Korfitzen blev valgt til dirigent. Mette og Mogens Kopytko valgt som stemmetæl-

lere. 

 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 

Formanden indledte med at konstatere, at 2017 rent vejrmæssigt havde været en for-

færdeligt år, hvilket havde haft økonomiske konsekvenser i form af øgede brændstofud-

gifter, aflyste matcher og manglende greenfeeindtægter.  

Det blev konstateret, at vejrliget i 2017 havde vist med stor tydelighed, at klubben er 

sårbar i forhold til Halsted Å. Klubben står med nogle store udfordringer på området, og 

der findes ingen snuptagsløsninger. 

Der var tak til alle frivillige og sponsorer. Der er tendens til faldende sponsorater, og 

det er en svær opgave at tackle. Opfordring til hjælp fra medlemmerne. 

Klubben har haft en mindre tilbagegang i medlemstallet i 2017. Tallene fra 1. januar 

2018 viste 366 aktive mod 375 året før. På passivsiden var tallene 29 og 33. Ser man 

på tallene over en lidt længere periode var tallene i 2011 458 aktive og 94 passive. For-

manden begrundede en del af tilbagegangen i medlemstallet med den almindelige tilba-

gegang i befolkningstallet i Lolland Kommune. Klubben agter i 2018 at gøre en ekstra 

indsats specielt på passivsiden, ligesom vi igen i 2018 er med i Golfens Dag den 22. 

april med Brian Molsing som tovholder. 

Klubben har normalt ca. 1000 greenfeegæster om året. Det nåede vi ikke helt i 2017, 

hvor indtægterne var lavere end budgetteret.  

Halsted Kloster Golfklub samarbejder, med Business Lolland-Falster som tovholder, 

med de øvrige golfklubber på LF samt en række hoteller om projektet Golf og Go’nat. 

Samarbejdet har genereret ca. 200 greenfeegæster. Deltagerbetalingen hæves i 2018 

fra 5.000 kr. til 7.000 kr. Da især klubberne på Falster profiterer af ordningen, ønsker 

klubben ved yderligere stigning i betalingen en fordelingsmodel i forhold til opnåede 

greenfeegæster. 

Formanden undrede sig over, at klubben har meget få indtægter fra klubbens flexmed-

lemmer. Ordningen kræver fuld greenfee. Der forsøges i 2018 etableret en baneser-

viceordning med Bjarne Agergaard som tovholder. 

Sekretariatet er i 2017 kommet ind i en god gænge. Der er i sæsonen åbent alle hver-

dage fra 9 til 14 samt op til matchstart. Alle medhjælpere fortsætter i 2018. Salg fra 

shoppen også en del af de opgaver, der løses flot. Der har i 2017 været samarbejdet 

med Jeremy om shoppen, men i 2018 overtages shoppen af pro-træner Thomas Greis-

gaard.  

Klubben har været meget tilfreds med samarbejdet med Thomas Greisgaard i 2017 og 

samarbejdet fortsætter i den kommende sæson med en fordobling af timetallet.  

Den udvendige vedligeholdelse af klubhuset er klubbens opgave, og denne opgave er i 

sidste sæson varetaget til alles tilfredshed af en gruppe klubmedlemmer med Leif Hen-

riksen som tovholder. Ligeledes stor tak til Annelise Olson for en flot indsats med ma-

ling af vinduer og døre samt til hele Husudvalget for deres store indsats. 



 

 

Banen har stået flot i 2017, men der har også været brugt utrolig megen tid på at slå 

græs. Der er købt et par nye maskiner til erstatning af to ældre maskiner, som vi fik en 

fin pris for. Den nye greenklipper og tromle har været et stort aktiv for klubben. 

Klubben har pt. tre buggy til udlejning, og der arbejdes på en ny placering af disse.  

Desværre to aflyste matcher i år, men gode afviklinger af Pro-am og Parmatch. Tak til 

medlemmerne bag disse matcher. Klubben afholder ikke som planlagt LF-mesterskaber 

i 2018, men først i 2019. Samme antal hold til Regionsgolf i 2018 som i 2017, hvilket 

vil sige 5. Finaledag på klubbens anlæg den 16. september. 

Lolland kommune ønsker ikke at fritage klubben fra ejendomsskat. Sag indanket til 

Landskatteretten endnu ikke afgjort. Godset har sammenlagt matrikler, hvor golfbanen 

er en del af sammenlægningen, hvilket betyder en ændret beskatning fra 33 promille til 

7 promille. En besparelse på 70.000 kr. om året. Beløbet bruges på afdrag af lånet til 

Halsted Kloster. 

Stor tak til Inge B Hansen for hendes formidable indsats omkring driften af restauran-

ten. Tak for samarbejdet i bestyrelsen og speciel tak til afgående bestyrelsesmedlem 

Flemming Hansen. 

Torben E Hansen stillede et spørgsmål til beretningen gående på, hvilke drøftelser og 

overvejelser bestyrelsen havde gjort sig i forhold til dræning af banen og opfordrede til, 

at der blev afsat midler på budgettet for 2018 til dette formål. Efter en kort drøftelse 

med hovedvægt på samspillet mellem dræning og Halsted Å, lovede bestyrelsen at tage 

drøftelsen med i deres videre arbejde.  

 

Generalforsamlingen godkendte herefter formandens beretning. 

 

Hele beretningen kan læses på klubbens hjemmeside > generalforsamling 2018. 

 

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 

Kasserer Bente Clausen indledte med at bede forsamlingen om tilladelse til at tage 

regnskab for 2017 og budget 2018 under et punkt, hvilket der ikke var indvendinger 

imod. Hun fortsatte derefter med at konstatere, at bestyrelsen havde godkendt og un-

derskrevet regnskabet den 29. januar 2018 og revisionen den 9. februar havde påteg-

net regnskabet uden bemærkninger. Regnskabet viste et overskud på 112.000 kr., hvil-

ket var ca. 100.000 kr. mindre end budgetteret. Indtægterne have med små forskyd-

ninger på de enkelte poster været som forventet, mens udgifterne på især banen og 

ansættelser havde været større end budgetteret.  

Indtægten på driften af cafeteriaet var som sidste år, dog med lidt lavere salg med med 

tilsvarende lavere materialeudgifter. Inge B. Hansen har sponsoreret en ny opvaskema-

skine til klubben.  

Der har været brugt penge på nye teesamlere på teestederne, bænke og skraldestati-

ver på banen og bestik, duge og tallerkener i klubhuset.  

Lidt store IT-udgifter, bl.a. til moduler til golfbox, samt en lidt kedelig udgift på 4.000 

kr. i forbindelse med tyveri. 

Lidt større afskrivninger i 2017 - 88.000 kr. mere end i 2016. 

Balance på 3,8 millioner. 

Egenkapital på 588.000 kr. mod 476.000 kr. i 2016 

Sagen om ejendomsskatter beskrevet under formandens beretning. 

Budget 2018  er forsigtigt på greenfeeområdet. Lidt færre lønudgifter. !00.000 kr. til 

pro-træner og 25.000 kr. til baneforbedringer. 

 

Efter et par spørgsmål omkring Long Distance medlemmer og posten Eliteudvalg god-

kendte generalforsamlingen enstemmigt regnskabet for 2017 og budgettet for 2018. 

 



 

 

 

 

 

      4.  Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. 

           Se under punkt 3. 

 

 

      5.  Fremlæggelse af Masterplan 

  Formanden begrundede punktet. Planen løber fra 2018 til 2015 og målsætningen er 

små forbedringer på banen hvert år med baggrund i en sund økonomi. Ganske få med-

lemmer har skrevet på planen og formanden opfordrede til, at medlemmerne aktivt bi-

drog med punkter til Masterplanen. 

Piet Beke spurgte til hvilken hensigt man havde i forhold til sværhedsgraden på banen, 

da alle ændringer jo influerede på denne. 

Svaret var, at man ikke så meget havde tænkt i sværhedsgrad som i attraktionsværdi. 

Mogens Kopytko opfodrrede til, lidt i forlængelse af den tidligere drøftelse af banen i for-

hold til vejrlig, at man ved ændringer arbejde med naturen og ikke imod. 

   

 

       6.  Indkomne forslag 

            Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen. 

 

 

       8.  Valg 

 

            a) Valg af formand – Gert Mayer Madsen genvalgt. 

 

            b) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer - Lars Agergaard og Bjarne Tolstrup genvalgt. Lars  

                Rasmussen nyvalgt. Lars Rasmussen kun for 1 år. 

         

                Bestyrelsen udpeger selv suppleanter og har aftale med Torben E Hansen og  

                Anne-Grethe Laursen. 

 

           c) Valg af revisor for et år - Allan Hansen og Mogens Opstrup valgt. Susan Nielsen      

               valgt som revisorsuppleant. 

 

 

      9. Eventuelt 

Inden overrækkelsen af Bertelpokalen betonede formanden, at rigtig mange af klubbens medlem-

mer ville være berettiget til Bertelpokalen for den indsats, de havde gjort for klubben, men besty-

relsen havde i år valgt at give pokalen til den gruppe af medlemmer, der havde stået for den ud-

vendige vedligeholdelse af klubhuset. På vegne af hele gruppen blev pokalen tildelt Leif Henriksen. 

 

Som noget nyt blev pokalerne for klubmesterskaberne uddelt på generalforsamlingen med føl-

gende modtagere: 

Veteran herre: Bjarne Tolstrup 

Veteran damer: Birgit Ravnholt 

Senior herre: Kenneth Skovdam 

Midtage herre: Karsten Sørensen 

Modtage damer: Susanne Møllenbach 

 



 

 

Herefter takkede formanden dirigenten og generalforsamlingen afsluttede med et  

HURRA for Halsted Kloster Goldklub. 

 

 

Referent Torben E Hansen  21. februar 2018 

 

 

 

Ove Korfitzen  Gert Meyer Madsen  

Dirigent  Formand 


