
 
 
 

Halsted Kloster Golfklub – Maribovej 252 – 4900  Nakskov 

Referat af bestyrelsesmøde 

5. juli 2021 kl. 19.00 

Afholdt fysisk Halsted Kloster Golfklub - klubhuset 

Deltagere:  Bente Clausen, Lars Agergaard, Vivi Opstrup, Lars Agergaard, Michael Hedegart. Gert Meyer 

Madsen deltager virtuelt. Afbud fra Lars Rasmussen. 

 
1. Opfølgning på seneste bestyrelsesmøde 
 
Punkterne gennemgås af ansvarlige ifølge seneste referat og bestyrelsens to do list som bestyrelsen kan se 
på www.onedrive.com  
 
Referat: 
 
Opfølgning fra seneste bestyrelsesmøde: 
 

• Formanden har talt med Bandholm Hotel, som har tilkendegivet at de fortsat ønsker en aftale hvor 
de kan udstede greenfee til gæster. 

• Sponsorskilte er blevet bedre eksponeret på T-steder. 

• To-do list blev justeret.  
 
2. Formandens orientering og punkter til drøftelse 
 
Gert Meyer er ansvarlig for sekretariat, forretningsudvalg og markedsføringsudvalg og giver en status.  
 
Herudover ønsker formanden 
 

a. At vi drøfter hvordan receptionen den 6. august 2021 afvikles. 
b. At vi drøfter Connie Madsens forslag om at yde 25% på produkter fra Backtee på jubilæumsdage. 
c. At vi drøfter præmier til jubilæumsmatchen - der er bag fra Backtee til første præmie i tre rækker - 

hvad med øvrige præmier. 
 
Referat: 
 
Sekretariatet kører fint.  

Formanden orienterede om at Piet Beke efter mange års aktiv indsats stopper i Regel og Handicapudvalget. 

Formanden har takket Piet for den store indsats han har ydet.  

Der er enighed om at der fortsat skal være mulighed for at personer med varige eller midlertidige handicap 

kan købe 10 turs kort til Buggy for kr. 1.000. Forudsætningen er at buggyen alene anvendes af den 

handicappede. 

http://www.onedrive.com/
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Ad a) Lars Rasmussen er toastmaster og sørger for indskrivning af talere på dagen.  

Ad b) Godkendt – Backtee sælges med 25% på jubilæumsdage. 

Ad c) Bente Clausen sørger for præmier til jubilæumsmatchen. 

 
3. Generalforsamling - opfølgning 
 
Generalforsamlingen medførte genvalg til alle i bestyrelsen og bestyrelsen skal konstitueres. Formanden 
indstiller til bestyrelsen at alle fortsætter med nuværende ansvarsområder. 

Referat 

 
Godkendt. 
 
 

4. IT-systemer og webmaster 
 
Lars Agergaard orienterer om it-systemer og web,  
 
Referat: 
Der er nu monteret modul til mobilepay i øl-automaten. Det forventes at automaten fremadrettet vil være 
funktionel og tilgængelig for alle. Derfor vil der ikke længere være fri tilgang til køleskab i cafeen, som 
aflåses og alene som nødløsning kan tilgås af formænd for klubber i klubben. 
 

5. Status på baneudvalg, husudvalg og bygnings- og vedligeholdsudvalg. 
 
Baneudvalgsformanden har ansvar for banen og kontakt til husudvalg og bygnings- og 

vedligeholdelsesudvalg status for arbejdet i udvalgene.  

Referat 

 
Alléen er efter fældning af træer jævnet og ser nu fin ud, vejen er farbar og man vil fra Halsted Kloster 
sørge for at forbedre belægningen. 
 
Der er som forsøg opsat kasser med sand og græsfrø på T-steder på par 3 huller. Spillere der slår græstørv 
skal opfylde med sand/græsfrø. Forsøget evalueres efter sæsonen, og en positiv effekt vil medføre 
opsætning af permanente bokse der falder ind i banemiljøet. 
 
Der er medlemmer som har tilbudt at ændre nedgangen under hovedvejen, så stigningsgraden bliver 
reduceret, hvilket bestyrelsen bakker op. 
 
Baneudvalgsformanden italesatte at banen fortsat kræver stor opmærksomhed, såvel mandskabsmæssigt 
som økonomisk. 
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6. Regnskabsopfølgning, likviditet og antal medlemmer – Kassereren 
 
Bente Clausen orienterer om aktuel likviditet og antallet af medlemmer. Gennemgang af regnskab og 
budget. 

Referat: 
 
Vi har 433 medlemmer og vi har en god likviditet. Vi skal fortsat være opmærksom på at sikre en stabil 

likviditet, så der fortsat er midler til drift, maskinnedbrud og jubilæumsomkostninger. 

Kontingent for nye medlemmer tages op på næste møde.  

 
7. Turneringsudvalg samt handicap- og regeludvalg 
 
Lars Rasmussen giver en status over turneringer, matcher og aktiviteter i handicap- og regeludvalget.   
 
Herudover: 
 

a. status på jubilæumsarrangementer 
b. Lars Agergaard giver en status på Pro-Am 
c. Ny rating - bestyrelsesformanden ønsker at bestyrelsen beslutter om nuværende hulnøgle skal 

fastholdes.  
 
Referat: 
 
Ad a) Drøftet – Lars Rasmussen fremsender eventuel yderligere info til bestyrelsen. 
Ad b) 22 hold tilmeldt, hvilket er meget tilfredsstillende. Der mangler fortsat ca. 10 proer, og der gøres en 
ekstra indsats for at få tilmeldinger. Der er enkelte deltagere som spørger til mulige overnatninger på 
banen, hvor der henvises til de nye muligheder på Halsted Kloster. 
 
Ad c) Hulnøglerne bibeholdes. 
 
8. Begynderudvalg, juniorudvalg og pro-træning 

 
Vivi Opstrup giver en status på begynderaktivitet og pro-træning, herunder status for juniortræning. 

Referat: 
 
Der er 14 begyndere, hvoraf 6 på nuværende tidspunkt har meldt sig ind i klubben. Der er tilmeldt 17 
skoleelever på aktiv ferie, som forhåbentlig vil melde sig ind i klubben. 
 
Bestyrelsen har godkendt regler for børn og unges spil på banerne. Der er enighed om at reglerne skal 
overholdes, men at Kate Hjort og Vivi Opstrup kan dispensere når det har betydning for træningsforløb for 
juniorer. 
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9.  Sponsorudvalget 
 
Bjarne Voigt Hansen er kontaktperson til sponsorudvalgsformanden og giver en status for 
sponsorsituationen. 
 
Referat: 
 
Intet nyt 
 

10. Orientering og eventuelt 

Kommende møder:   mandag den 6. september 2020 kl. 19.00 

 
Referent 
Bjarne Voigt Hansen 

 


