
 
 
 

Halsted Kloster Golfklub – Maribovej 252 – 4900  Nakskov 

Referat af bestyrelsesmøde 

Den 14. august 2018 kl. 17.00 hos formanden 

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: 
 
Gennemgået og revideret. 
 

2. Formandens orientering og punkter til drøftelse 
 

a. Protræner 2019 - status 
b. Persondataforordningen - status  
c.  “Diverse arbejdsopgaver til Krogsbølle”, som tilbyder at male alle bænke/runde borde og 

skraldestativer i vinter. Klubben skal betale materialer. 
d. Krogsbølle spørges til at udføre arbejdet med stolperne på parkeringspladsen, og eventuel ny 

sponsortavle så der ikke skal trækkes på frivillige til denne opgave. 

Referat: 
 
Ad a) Der arbejdes videre med aftale for protræner for 2019. 
Ad b) Lokale til personfølsomme data er nu etableret på klubhusets første sal. Privatlivspolitik og IT-politik 
er udarbejdet og bliver lagt på hjemmesiden. 
Ad c) Godkendt 
Ad d) Godkendt – sponsortavlen udarbejdes af Erik Nemi. 
 

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

 
Drænbrønd på hul 7 er på plads. Der spules dræn snarest. 
 
Kjeld Morel fremlægger forslag om dræn som kan fremlægges til næste bestyrelsesmøde som bruges som 
afsæt til ansøgning til fonde. 
 
 

http://www.onedrive.com/
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 Budget og likviditet – Kassereren 
 
Kassereren orienterer om budgetopfølgning, om aktuel likviditet og antallet af medlemmer.  
 
Referat: 
 
Medlemsantallet er stigende. Regnskab og likviditet følger budgettet. Når medlemmerne anvender mobile 
pay skal de sørge for at skrive hvad de betaler for. 
 

 
4. Matchudvalget 
 
Matchudvalgsformanden orienterer og forslag til disponeringer i forhold til LF-mesterskab fremlægges. Der 
gives status for ProAm og ParMatch.  
 
Referat: 
 
Pro-Am er veloverstået og gået godt. 38 par er tilmeldt til ParMatch – spillere fra Halsted Kloster Golfklub 
betaler kr. 600 pr. spiller og udespillere betaler 990 pr. spiller. Herudover betaler deltagerne for mad. 
 
Næste match er Agromatch som er en del af klubmesterskabet. Afviklingen af klubmatchen blev drøftet, 
vilkår for matchens opsætning blev afklaret og meldes ud af matchudvalgsformanden. Der spilles en 
klubmatchen (Agromatch) om lørdagen og to om søndagen. Der skal til matcherne for klubmesterskabet 
minimum være 3 personer for at en række bliver etableret, og hvis rækken ikke bliver etableret bliver de 
spillere som havde tilmeldt sig denne række rykket ned til en lavere række. 
 
Der er enighed om at vi fra og med 2019 kun anvender elektroniske betalinger på matcher som bindende 
tilmelding. Matchfee reguleres op til kr. 100 fra og med 2019.  
 
Banen skal stilles til rådighed for DGU-turnering i 2019 og DGU informeres om at august og første weekend 
i september er udelukket. 
 
5. Sponsorudvalget 
 
Sponsorudvalgsformanden orienterer, og opfordrer bestyrelsen til at finde ny sponsorudvalgsformand som 
har tilstrækkelig tid til opsøgende sponsoraktivitet. 
 
Bestyrelsen stiller forslag til mulige nye sponsorer, idet vi allerede ved, at der sponsorer der trækker sig fra 

2019. Hul 15 og indspilsgreen er også ubesat. 

Referat: 
 
Formanden skriver ud til medlemmerne og opfordrer til at interesserede kan byde ind til opgaven som 
sponsorudvalgsformand. 
 
6. Begynderudvalg og pro-træning 
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Brian Molsing giver en status på begynderaktivitet og pro-træning 

Referat: 

Vi er oppe på 19 nye medlemmer, og det har været et godt år. 

7. Orientering og eventuelt  

Næste møde:  9. oktober 2018 kl. 19.00 i klubhuset.   

Tilbagekøb af golfsæt:  

Det præciseres at der ikke kan udbetales kontanter til den der leverer et begyndersæt tilbage til klubben, 

men at begyndersættet alene kan indgå i en handel med proshoppen i Halsted Kloster Golfklub. Sættet må 

maksimalt være et år gammelt når det indgår i handlen i proshoppen. Nye medlemmer får også fremover 

tilbud om golfsæt ved prøvemedlemsskab og senere indmeldelse - golfsæt der maksimalt er et år gammelt. 

Specialpris flexmedlemsskaber: Der har været stor succes med banekontrol og vi har fået større 

indtjeninger på flexmedlemsskaber, hvorfor den nuværende ordning fastholdes. Bestyrelsens beslutning fra 

seneste bestyrelsesmøde om specialpris på flexmedlemsskab inklusive 10 turs kort frafaldes. 

Kaninklubben: Når etablerede herrespillere om mandagen går ud samtidig med kaninerne skal de gå ud på 
baghullerne. 
 
Erfa-møde:  Den 12. september 2018 er der Erfa-møde med øvrige golfklubber på Lolland-Falster som 
afholdes i Halsted. Formanden deltager og Lars Rasmussen tilkendegav at han også gerne ville deltage. 
 
Broen:  Der er rettet henvendelse om at støtte Broen som er et støtteorgan for familier i udfordringer. 
Klubben har ikke ressourcer til at understøtte sådanne sociale initiativer. 
 
Referent – Bjarne Voigt Hansen 
 
 
 

 

 

 


