
 
 
 

Halsted Kloster Golfklub – Maribovej 252 – 4900  Nakskov 

Referat af bestyrelsesmøde 

Den 07. december 2018 kl. 17.00 hos Bjarne Tolstrup 

Deltagere: Lars Agergaard, Brian Molsing, Lars Rasmussen, Bjarne Tolstrup, Bjarne Voigt Hansen, Bente 

Clausen og Gert Meyer Madsen 

 
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: 
Respons på referat fra seneste møde: 
 

• John Rewers har lagt tagsten op på klubhuset, så klimaskærmen er intakt. 

• Golf og Godnat samarbejdet i Business-LF med Sakskøbing Hotel vurderer på om der skal indgås 
samarbejde. Halsted Kloster Golfklub vil gerne samarbejde med alle hoteller i området. 

• Plantning af nye træer – bliver gennemført næste år. 

• Renovering af damernes Tee-sted på hul 3 er igangsat og vil være på plads til foråret. 
 
To do liste gennemgået og justeret. Det bemærkes specielt at der efter persondataforordningen er 
etableret aflåst rum til dokumenter på første sal. Øvrige opmærksomhedspunkter i 
persondataforordningen har fortsat bestyrelsens opmærksomhed. 
 

2. Formandens orientering og punkter til drøftelse 
 

a. Regelmøder 

b. Baneguide 

c. Bertelpokalen 

d. Greenkeeper medhjælp 

e. Masterplan –version før mødet: kortlink.dk/w4rc 
f. Oninebetaling og matchfee 
g. Dræning af drivingrange 

Referat: 
Ad a. Regelmøde: Der er med succes afholdt en del regelmøder og mangler kun mødet den 12.12.2018, 
hvor der indtil videre er tilmeldt 4 personer med håb om yderligere ved annoncering i nyhedsmail. Piet vil 
tage initiativ til at revidere lokalreglerne efter nytår. 
 
Ad b. Baneguide: Der er nu etableret toilet med vand der dækker hul 11,12, 15 og 16 og det skal 
indarbejdes i den nye baneguide. 
 
Ad c. Bertelpokalen: Forslag fra formanden godkendt. 
 

http://www.onedrive.com/
http://kortlink.dk/w4rc
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Ad d. Greenkeepermedhjælp: Der afsøges afklaring med kommunen. På februarmødet får vi yderligere info. 
 
Ad e. Masterplanen: Formanden har revideret planen som sendes ud med mulighed for at medlemmerne 
kan kommentere på planen. Denne respons skal være modtaget før februar, herefter tages masterplanen 
op på generalforsamlingen og efterfølgende bliver den reviderede version publiceret på nettet. 
Masterplanen vil ligeledes blive behandlet på morgenbrunchmøde for frivillige. 
 
Ad f. Onlinebetaling og Matchfee: Der var enighed om at der arbejdes videre med at etableres mulighed for 
onlinebetaling til greenfee og krav om tilmelding og betaling til matcher online. I begge tilfælde vil der ikke 
være mulighed for at melde fra når betaling er gennemført, idet dette vil medføre et stort bureaukrati for 
kasserer og andre nøglepersoner.  
 
Ad g. Plan over dræning af drivingrange og hul 1 forelagt – der er sendt ansøgning til A.P.Møllers fond. Det 
blev drøftet hvilke initiativer der kan iværksættes hvis vi ikke får tilsagn om støtte fra A.P.Møller.  
 
3. Generalforsamling 2019 
 

a. Afgående bestyrelsesmedlemmer  
a. Kasserer i ulige år 
b. Sekretær i ulige år 
c. Brian Molsing i ulige år 
d. Lars Rasmussen blev valgt for et år 
e. Baneudvalgsformand for et år 

b. Er der ønske om genvalg 
c. Interesserede kandidater opfordres generelt til at melde sig, og bestyrelsen drøfter mulige emner. 
d. Nøglepersoner til registrering, dirigent og referat. 
e. Endelig dagsorden, masterplan, beretning, regnskab og budget dagsordensættes og godkendes på 

bestyrelsesmøde i januar 2019. 

Vedtægt: kortlink.dk/w4rd  

Referat  

Generalforsamlingen gennemføres 27. februar 2019 kl. 19.00. 

Ad a-c: Ole Ottosen har givet tilsagn om at stille op som baneudvalgsformand, Brian Molsing trækker sig på 
grund af nyt job og har fået tilsagn om at Vivi Opstrup vil stille op. Bjarne vil gerne fortsætte og Bente 
ligeså. Besætningen er på plads, Bjarne Tolstrup vil gerne være medlem af baneudvalget og Bjarne Voigt vil 
gerne være medlem af sponsorudvalget. Medlemmer der er interesserede i at stille op til bestyrelsen er 
velkomne til at henvende sig til formanden. 

Ad d. Følgende spørges om at varetage opgaver ved generalforsamlingen: Ole Korfitsen som dirigent, 
Flemming Biel Knudsen og Nete til indskrivning og Torben E. Hansen som referent. 

Ad e) Endelig dagsorden udarbejdes af Bjarne Voigt Hansen 

4. Status på banen 
 
Baneudvalgsformanden giver status for banens vedligehold, herunder dræning af driving range m.m. 

http://kortlink.dk/w4rd
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Referat  

 
Aktiviteten på banen er begrænset nu, men i forhold til dræn på hul 11 og hul 3 er der fundet tilslutning til 
brønd som skulle forbedre afvandingen. På hul 3 er damernes tee-sted under renovering. Der er end købt 
ny tee-stedsklipper som ser rigtigt godt ud, og den gamle forsøges afhændet. Den røde fairwayklipper 
bliver renoveret med dele fra en brugt fairwayklipper som er købt København. 
 
Vandstand på golfbanen – vandrør til toilettet – det var stadigt tørt. Maskiner er skilt ad og gjort klar. 
 
Vi vil gerne have flere brugere over vinteren, og der må fremadrettet anvendes vogn, men hvis frost og rim 
skal der bruges bærebags. Det bemærkes at der skal lægges op, men ikke tee-up.  Hvis der er frost og rim 
skal man tee-up.  
 
Tirsdagsholdet vil gerne have et par mand mere til at hjælpe – henvendelse til Bent Emmike Rasmussen. 
 
Vandforsyningen til baghullerne er fjernet på grund af tvisten mellem Halsted Kloster og Halsted Hus 
Efterskole. 
 
5.  Budget og likviditet – Kassereren 
 
Kassereren orienterer om budgetopfølgning, om aktuel likviditet og antallet af medlemmer.  
 
Referat: 
Aktuelt perioderegnskab gennemgået af kassereren, og bestyrelsen kan konstatere at det tyder på et 
fornuftigt resultat og at likviditeten er tilfredsstillende. Der er 388 aktive medlemmer og alle nystartede 
medlemmer fra 2018 fortsætter medlemskabet.  
 
6. Matchudvalget 
 
Matchudvalgsformanden orienterer og giver en status over årets matcher samt forslag til matchkalender 
for 2019. 
 
Referat: 
 
Den færdige plan sendes nu ud til klubber i klubberne og på bruncharrangementet bliver det endeligt 
godkendt. Matchudvalget skriver til matchsponsorer og Lars Rasmussen og Lars Agergaard tager kontakt til 
nye potentielle matchsponsorer. 
 
Pro-Am fastlægges tidsmæssigt til den 10. August 2019. 
 
I 1994 var der stiftende generalforsamling – så vi har 25 års jubilæumsmatch i 2019. Der skal arrangeres 
reception for jubilæet, og der skal nedsættes et jubilæumsudvalg. 
 
7. Sponsorudvalget 
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Sponsorudvalgsformanden orienterer, og der gives status på opgaven med at finde ny 
sponsorudvalgsformand. 
 
Referat: 
Bjarne Fallesen har tilkendegivet at han kan være interesseret i at påtage sig opgaven som formand for 
sponsorudvalget under forudsætning af at den gamle formand hjælper sammen med yderligere 
ressourcepersoner som har givet tilsagn. Bjarne Voigt har lovet at indkalde hele udvalget snarest muligt.  
 
8. Begynderudvalg og pro-træning 

Brian Molsing giver en status på planlægning af begynderaktivitet og pro-træning. Under dette punkt 

orienteres ligeledes om indgået aftale om pro-træning i samarbejde med Maribo Sø Golfklub. 

Referat: 

Der er indgået aftale med Maribo Sø om protræning og begynderudvalg fortsætter, ligesom Mogens og Vivi 

Opstrup har givet tilsagn om at fortsætte opgaverne fra 2018. 

9. Orientering og eventuelt  

Planlægning af Brunchmøde: Vi udsender nyhedsbrev som omtaler brunchmødet, og vi tager afsæt i det 
tidligere udarbejdede dagsorden udarbejdet af BVH. Mødet afholdes sidste søndag i januar – den 27. januar 
2019. På mødet bliver der også godkendt den endelige matchplan for 2019. 
 

Næste møde:  Regnskabsmøde og temamøde den 10. februar 2019 kl. 09.00 med morgenmad. 

Boldvaskeautomat bliver repareret for 7.000. 


