
 
 
 

Halsted Kloster Golfklub – Maribovej 252 – 4900  Nakskov 

Referat af bestyrelsesmøde 

Den 8. maj 2018 kl. 19.00 

Deltagere: Gert Meyer Madsen, Lars Agergaard, Brian Molsing, Lars Rasmussen, Bjarne Tolstrup, Bjarne 

Voigt Hansen og Bente Clausen. 

 

 
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: 
 
Gennemgået og aftaler på plads. 
 
2. Formandens orientering og punkter til drøftelse 
 

a. DIF og DGI’s foreningspulje er åbnet, og vi er klar til at modtage ansøgninger fra foreningerne. 
Fra DIF og DGI’s foreningspulje skal der hvert år uddeles 45 millioner kroner til initiativer og 
tiltag, der støtter hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne, og som skaber rum til 
udvikling. Alle foreninger organiseret i DIF og DGI kan søge puljen. Der kan eksempelvis søges til 
initiativer, som støtter op om DIF og DGI’s fælles vision, Bevæg dig for livet, der går ud på at få 
flere idrætsaktive danskere og få flere til at dyrke idræt i en forening. 

 
a. Input til ansøgninger fremføres af bestyrelsesmedlemmerne. 
 

b. “møde med Halsted Kloster” og vi skal drøfte aftale om varme, dræning af driving range og 
lejeaftale. 

c. udlejning af klubhus til medlemmer - fastsættelse af pris. 
d. Persondataforordningen: Formanden har tidligere udsendt udkast til privatpolitik, 

indmeldelsesblanket og samtykkeerklæring som bestyrelsen skal forholde sig til, hvorefter 
privatpolitikken lægges på hjemmesiden.  

Referat: 
 
Ad a) Vi søger om begyndersæt. 
Ad b) Formanden gennemgik punkterne for drøftelse med Halsted Kloster 
Ad c) Pris for anvendelse af klubhuset kan ske for medlemmernes egne privatarrangementer mod betaling 
af kr. 20 pr. Gæst. Proppenge fastsættes til kr. 20 pr. Flaske, mens øl og vand skal købes via klubbens 
restauratør. 
Ad d) De udsendte dokumenter er i godkendt som forelagt. Ny indmeldelsesblanket anvendes fra 
09.05.2018 og samtykkeerklæring til foto, video og lydoptagelser udsendes til som er afbilledet på klubbens 
hjemmeside. (situationsbilleder er undtaget). Vi afventer videre informationer og instruktioner fra DGU.  
 

http://www.onedrive.com/
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3. Status på banen 
 
Baneudvalgsformanden giver status for banens vedligehold og bemanding.  
 
Referat  

• Banen står fint nu til trods for den svære start på sæsonen. På hul 14 lægges plasticrør så der sker 
afvanding fra søen til kanalen. Der skal ikke længere arbejdes med pumpeløsning på hul 14, idet 
vandproblemet på hul 14 anses for at være løst med denne nye foranstaltning.  

• Der lægges kunstgræs med mulighed for at kombinere med græs - prisen for 2 x 3 meter udgør kr. 
12.500 inkl. Moms.  Damernes T-steder gennemgås og initiativet med at genoprette T-sted på hul 3 
gennemføres som tidligere besluttet hurtigst muligt. 

• I relation til lynnedslag på pumpehus udskiftes beskadiget relæ, hvilket dækkes af forsikringen. 

• Der er kørt sand på greens, som hvilket forventes at medføre bedre og hurtigere greens. 

• Der er indkøbt løst asfalt til flere stier. 

• Bestilt 5 flag med eget logo til greens hvor vi mangler sponsorer.  

• Arbejdstøj med logo til medarbejdere er bestilt. 

• Det bliver indskærpet at man ved indkøb sikrer at leverandøren anfører hvem der gør indkøbet.  
 
4. Dræning af drivning range og første del af hul 1. 
 
På seneste bestyrelsesmøde blev det besluttet at undersøge hvordan der er drænet på drivingrange og at 
Grundforbedringskonsulent Kjeld Morel kontaktes for at give et overblik og et overslag på hvad det vil koste 
at lave low-cost drænløsninger som kan afhjælpe de største udfordringer.  
 
Endvidere spørges Kjeld Morel til hvordan en større dræningsopgave kunne gennemføres og spørges til at 
give et overslag som kan bruges til en fondsansøgning ved Mærsk fonden. 
 
Kjeld Morel har deltaget i et møde på drivningrange og har givet et uforpligtende overslag over dræning af 
drivingrange og afpumpning af drivingrange og hul1. Den samlede udgift anslås til kr. 125.000 inklusive 
moms. 
 
Der er givet accept til at Kjeld Morel gennemfører en projektering af dræningen, som i givet fald at det 
bliver godkendt af bestyrelsen skal iværksættes i sommerferien 2018. 

 
Referat: 
 
Formanden vurderer at udgiften samlet set bliver kr. 100-200.000 så der skal findes midlerne til 
investeringen. Projektet gennemføres i sommeren 2019, så der er mulighed for at få finansiering på plads. 
Vi skal have lov til at gennemføre dræningen af Halsted Kloster som ejer jorden, herunder at der 
udarbejdes fondsansøgning som kan medfinansiere projektet. 
 
Det godkendes at projektet udarbejdes af Morel, hvis projektbeskrivelse danner basis for tilbud som 
indhentes fra tre entreprenører. 
 
 Budget og likviditet – Kasserere 
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Kassereren orienterer om budgetopfølgning, om aktuel likviditet og antallet af medlemmer.  
 
Referat: 
 
Budgetopfølgningen blev gennemgået af kassereren, der præciserer at likviditeten er positiv, men at 
bestyrelsen på grund af store investeringer de senere år skal vi være meget bevidste om disponeringer og 
afholdelse af omkostninger. 

 
5. Matchudvalget 
 
Matchudvalgsformanden orienterer og forslag til disponeringer i forhold til LF-mesterskab fremlægges. 
 
Referat: 
 
Kommende matcher blev gennemgået, herunder fortæring, holdsammensætninger og markeringer på 
banen. 
 
6. Sponsorudvalget 
 
Sponsorudvalgsformanden orienterer. 
 
Firmaet www.sponsornet.dk har tilbudt sin assistance til vores golfklub med at passe og pleje vores 
nuværende sponsorer/samarbejdspartnere. Sponsorerne i klubben falder fra og vi får ikke tilstrækkeligt 
med nye sponsorer, hvilket kan tilskrives at der ikke er tilstrækkelig tid til at pleje disse. 
Sponsorudvalgsformanden foreslår at vi af ressourcemæssige årsager forsøger at udnytte sponsornets 
kompetencer og at der afholdes et afklarende møde med firmaet. 
 
Referat: 
 

• Sagen om www.sponsornet genoptages på næste møde efter at der har været afholdt afklarende 
møde. 

• Der har været positiv respons fra sponsorer i foråret, og gennem aktiv er sponsorer som har været i 
ventepositioner vendt positivt tilbage. Der forhandles videre med andre, og sponsorbudgettet 
forventes overholdt. Der er to matcher som er åbne for sponsorer i 2018, og der er en enkelt 
sponsor som har vist interesse. 

• Frisør Gert er ny sponsor. 

• Der er indgået aftale med Jesper Stoffer om bistand til opsøgende aktivitet i forhold til sponsorer. 

• Der arbejdes med at lancere Pro-Am 2018 og vi forsøger at få hovedsponsor på plads så denne kan 
profileres ved invitationerne. 

• Der er bestilt streamers til alle reklamepositioner, så alle reklamer fremstår nye og tydelige.  

• På henvendelse fra sponsorer ændres perioden for anvendelse af tildelte greenfeebilletter fra et til 
to år, hvilket sker når vi udsender materiale til sponsorerne i 2019. 

 
7. Begynderudvalg og pro-træning 

Brian Molsing giver en status på begynderaktivitet og opstart for pro-træning 

http://www.sponsornet/
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Referat: 

Der har været fin interesse fra nye medlemmer til begyndertræning, og den individuelle træning fungerer 

godt. En enkelt juniorspiller har tilmeldt sig og træning gennemføres om søndagen. 

Der har samlet været 60 medlemmer igennem træning hos vores Pro – Thomas, som er meget positivt 

stemt over den opbakning der er til træningen. 

8. Orientering og eventuelt  

Næste møde 19. Juni kl. 19.00. Augustmøde afholdes 14. August kl. 17.00 hos formanden. 

Kim Henningsen fra Golfbladet vil skrive om klubben som dermed opnår en fantastisk eksponering. 

Formanden spiller banen sammen med Kim Henningsen og giver en god fortælling om klubben og klublivet. 

Info-golf vil også spille banen som bliver ratet i deres system. 

Tavler med klubmestre m.v. er ikke ajourført - der følges op. 

Lars Agergaard oplyser at klubber i klubben er adviseret om at gun-start skal ændres så vi ikke blokerer 

banen, men at der skal anføres hvor der er gun-start på dagen som potentielt kan genere.  Man kan 

henvende sig til turneringsudvalget hvis man er i tvivl om hvordan registreringen foregår.   

Eventuelle kunder som ikke har taget DGU kort men som gerne vil spille par-3 banen hele året skal have 

mulighed for dette, og sekretariatet udleverer specielt bag-kort som kan anvendes af disse kunder. 

Der er bestilt ny printer til scorekort. 

Øl-automat er bestilt og kommer 09.05.2018 

 

 


