
 
 
 

Halsted Kloster Golfklub – Maribovej 252 – 4900  Nakskov 

Dagsorden for bestyrelsesmøde 

Den 06. marts 2018 kl. 17.00 

Deltagere: Gert Meyer Madsen,  Bente Clausen,  Lars Agergaard, Brian Molsing, Lars Rasmussen og 

Bjarne Voigt Hansen. Bjarne Tolstrup fraværende med afbud. 

 

1. Golfspilleren i Centrum 
 
Thomas fra DGU kommer kl. 17.00 og bruger ca. 45-60 min på et oplæg omkring Golfspilleren i centrum. 
 
https://www.danskgolfunion.dk/artikel/golfspilleren-i-centrum 
 
Referat: 
På repræsentantskabsmødet tilkendegiver vi at vi vil give kr. 3500 inkl. Moms, idet vi er utilfredse med at vi 
skal betale samme beløb som Køge Golfklub som har 1700 medlemmer. 
 
2. 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: 
Gennemgået og revideret. 
 
3. Formandens orientering og punkter til drøftelse 

 
a. Klubarbejdsdag (skal vi indkalde medlemmer til en arbejdsdag for at gøre klar til ny sæson) 
b. Golfhæftet. Tilbud om PLUS dage - dage, hvor spillere med PLUS-kort kan spille to gange) 
c. Opfølgning på generalforsamling -  fx spuling af dræn m.m 
d. Sponsorer til klubmatcher - status her og nu 
e. Reklamer og brochurer i klubhuset. 
f. Status på ny garage til buggy`s 
g. Markedsføring op til ny sæson - hvor meget og hvor.  
h. Golfens Dag 
i. Indledende drøftelse af strategi for ny lejeaftaler med HKG. Nuværende aftale udløber i 2018 
j. Bolde til driving range  
k. Træning med thomas 
l. Jydedeal -  annoncering af banen mod provision på 13-16%. 
 

 
Referat: 
 
Ad a) Formanden kontakter Bjarne Tolstrup og greenkeeper mhp. At der udarbejdes en oversigt over 
opgaver der kan udføres på en arbejdsdag inden sæsonstart. 

https://www.danskgolfunion.dk/artikel/golfspilleren-i-centrum
http://www.onedrive.com/
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Ad b) Til efterretning. 
Ad c) God stemning på generalforsamlingen. I forhold til dræn undersøges om der er landmænd som har 
erfaring med spuling af dræn - Bente Clausen har initiativet. Vi vil gerne se et drænkort som fremlægges på 
næste bestyrelsesmøde. 
Ad d) Drøftet 
Ad e) De eneste som kan lægge brochuremateriale er turistattraktioner og sponsorer.  
Ad f) Drøftet 
Ad g) Der sættes i alt 4 annoncer op i extraposten som også kan sættes op som A4 som kan sættes op i 
supermarkeder. 
Ad h) se under g 
Ad i) Klosteret indkaldes til møde for at sikre stabilt lejeniveau. 
Ad j) Brian Molsing har fået pris fra Thomas. Det tjekkes op hvad vi sidst har givet – Bente sender rundt til 
bestyrelsen. 
Ad k) Gennemgået - Brian aftaler flytning af holdtræning torsdag med Thomas, så arbejdsramte har 
mulighed for at deltage.  
Ad l) Afvises 
 
4. Generalforsamling 2018 
 
Generalforsamlingen i 2018 blev afholdt 21. februar 2018 kl. 19.00 - evaluering og opfølgning, herunder 
konstituering af bestyrelsen, næstformand og turneringsudvalgsformand 
 
 
Referat: 
Positiv generalforsamling 
 
Bestyrelsen konstituerer sig som følger: Næstformand - Lars Agergaard og turneringsudvalgsformand – Lars 
Rasmussen 
 

5. Status på banen 
 
Baneudvalgsformanden giver status for banens vedligehold og bemanding.  Der gives ligeledes status for 
maskinparken. 
 
Referat  
Mogens og Brian er startet igen, men der er ikke nyt fra banen for nuværende.  
 
6. Budget og likviditet – Kassereren 
 
Kasseren orienterer om budgetopfølgning, om aktuel likviditet og antallet af medlemmer. . 
 
Referat: 
Likviditet efter planen, balance blev udleveret til bestyrelsen. Kassereren uddelegerer opgaver til 
sekretariatet, herunder opkrævning af gebyrer for manglende PBS.  
 
Gennemgang af forsikring med Peter Kamper og Kim Mikuta – Bente Clausen og Bjarne Voigt Hansen. 
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7. Matchudvalget 
 
Matchudvalgsformanden orienterer, herunder drejebog for matcher, hvoraf opgavefordelingen for 
matcherne fremgår. 
 
Referat: 
Formanden for matchudvalget vil arbejde videre med den drejebog som klubformanden har udarbejdet.  
Børnebyerne arrangerer match igen i år, og det er deres arrangement, og de sørger for fortæring fra 
Dannemare. 
Tefal er sponsor på åbningsmatchen.  
 
8. Sponsorudvalget 
 
Sponsorudvalgsformanden orienterer, herunder drøftelse af forslag til sponsoraftale med OK. 
 
Referat: 
Hanne Andersen til stor hjælp i forhold til at ringe til eksisterende sponsorer. Skilte på parkeringspladsen 
udskiftes hvis kvaliteten er for dårlig. Flag tjekkes for kvalitetsniveau og udskiftes hvis niveauet er for ringe. 
Endvidere males skillerum på  drivingrange og der opsættes nye streamers. 
 
OK-kort – vi fastholder aftale med OK og informerer medlemmerne om præmissen for klubbens indtjening 
på deres sponsoraftale.  
 
Feilberg og Gonzales og Jobselection er nye sponsor.  Vi siger tak til støtten i tidligere år fra sponsorerne 
North Filtration, Aktiv Skadesservice, Ankers Auto og Ib Maler, som ikke er med i 2018. 
 
Materiale til fakturering gøres klar til kasserer før påske - Formanden udsender til sponsorerne umiddelbart 
efter påske. 
 
Lars Agergaard sørger for at ajourføre hjemmeside med sponsoraftaler. 
 
 

9. Orientering og eventuelt  

Lars Agergaard – sørger for at beskrive hvordan det praktisk foregå i forhold til banekontrollen med biler.  

Bjarne tjekker E-boks fremadrettet. 

Næste møde 10. April 2018 kl. 19.00 i klubhuset. 

 

 


