
 
 
 

Halsted Kloster Golfklub – Maribovej 252 – 4900  Nakskov 

Referat af bestyrelsesmøde 

Den 19. juni 2018 kl. 19.00 

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

Clausen. Afbud fra 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 drøftet 
 

2. Formandens og næstformandens orientering og punkter til drøftelse 
 

a. Fastsættelse af specielle greenfeepriser i sommerferien og i weekends eftermiddage efter 
13.00 hvor der er begrænset anvendelse af banen. 

b. Buggy.  Vore buggyer bliver heller ikke brugt meget i det daglige. Det er faktisk kun når vi har en 
match, der er efterspørgsel. Hvorfor ikke lade dem køre nogle flere penge ind til klubben, når vi 
nu har dem stående. Vi har i dag to priser, nemlig den for enkeltture på kr. 250,- og så 10 
turskort til kr. 100 pr. tur. Sidstnævnte er for medlemmer med helbredsmæssige problemer. 
 Kan det være et forslag, at vi ændre prisen for buggy for greenfee gæster til kr. 200,-. At vore 
egne medlemmer kan leje en buggy for kr. 125,- og bibeholde 10 turskortet på nuværende 
niveau kr. 1.000,- 

c. Persondataforordningen  
 

Referat: 
 
Ad a) Beslutningen afventer drøftelsen af en eventuel ny model for greenfee for sæson 2019. Der skal være 
transparens for vores priser i forhold til vores hotelaftaler m.v.  Kunne vi lave en aftale med Bandholm og 
Nordtyskland og Scandlines i forhold til et eksklusivt koncept – dette overvejes nærmere. 
 
Ad b) Der er omkostninger til drift og anskaffelse af buggy – prisen fastholdes.  
 
Ad c) Der blev givet en status for initiativerne – vi er godt i gang og har et tæt samarbejde med DGU om 
dette. Punktet tages op igen ved næste bestyrelsesmøde. 
 

3. Status på banen 
 
Baneudvalgsformanden giver status for banens vedligehold, herunder drøftes status for dræningsprojekt på 
driving range.  
 
Referat  

http://www.onedrive.com/
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• Der har været udfordring med vandingsanlægget - de midlertidige dannede søer ved hul 9 og hul 11 
er løst. 

• Medarbejderne har fået arbejdstøj 

• Sponsorflag er klaret 

• Spuling af dræn gennemføres nu af Michael. Markussen sætter brønd imellem hul 11 og 17 

• Jord ved hul 3 er jævnet af Højagergaard. 

• Kunstgræs på hul 10 er udsat til at sagen mellem Halsted Kloster og Halstedhus Efterskole er 
afklaret. 

• Det undersøges hvad prisforskellen på slotsgrus og knust asfalt er i forhold til vore stier. 

• Det dobbeltjekkes om plastic-koppen på greens sidder langt nok ned når hullet sættes. Det samme 
gør sig gældende når man tager flaget op – pas på med ikke at trække plastic koppen op. 

• Frivillighedsmatch holdes 1. september 2018 kl. 10.00. 

• Der gennemføres alarmtest for at undgå at vi kommer til at betale tilkald til alarmfirmaet. 
 

 
 
 Budget og likviditet – Kassereren 
 
Kassereren orienterer om budgetopfølgning, om aktuel likviditet og antallet af medlemmer.  
 
Referat: 
 
Likviditeten er, som forventet, positiv. 
 
18 prøvemedlemmer er tilmeldt lige nu, og ved udgangen af juni har de gennemført træningsforløb og er 
parat til at blive fuldgyldige medlemmer. Der er 406 medlemmer inklusive de nye 18 prøvemedlemmer. 
 
Prøvemedlemmerne tilbydes at klubben køber dette tilbage af prøvemedlemmet for kr. 500 hvis 
medlemmet ved udgangen af prøvemedlemsskabet melder sig ind som fuldt medlem og ønsker at købe et 
nyt fuldt monteret golfsæt i shoppen.   
 
Golfens dag har været en succes, og vi forsøger at gennemføre et læserarrangement sammen med 
Extraposten lørdag den 21. juli kl. 13.00 med mulighed for at deltagerne kan vinde et prøvemedlemsskab. 
Dette forudsætter at Extraposten er interesseret i dette arrangement. 

 
4. Matchudvalget 
 
Matchudvalgsformanden orienterer og forslag til disponeringer i forhold til LF-mesterskab fremlægges. Der 
gives status for ProAm og ParMatch.  
 
Referat: 
 
Pro-Am mangler p.t. 5 hold i forhold til de 24 hold der var tilmeldt sidste år, så vi forventer at der bliver 19 
hold. ParMatch er aktuelt tilmeldt med 18 hold. 
 
Disponering i forhold til restauratøren koordineres af de ansvarlige for matcherne. 
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Udfordring med telt: Der indhentes en pris fra Produktionsskolen og Justesen. 
 
Midsommermatch mangler sponsor, og  vi forsøger at kontakte Gonzales – Feilberg for at høre om det 
kunne have deres interesse. 
 
5. Sponsorudvalget 
 
Sponsorudvalgsformanden orienterer. 
 
Firmaet www.sponsornet.dk har deltaget i møde med sponsorudvalgsformaden og beskrevet deres 
koncept for etablering af erhvervsnetværk i Halsted Kloster Golfklub. Aktiviteten med at samle kandidater 
til netværket og facilitere netværksmøderne udføres af Sponsornet. Al indtjening  
 
Deltagerudgift til netværket fastsættes til mellem kr. 4.500 og 9.000 pr. Deltager og honoraret fra 
Sponsornet er fastsat til kr. 70.000 årligt for at udvikle netværket og facilitere dette. Informationsmaterialet 
fra Sponsornet inkl. Reference er fremsendt til bestyrelsesmedlemmerne i separat mail. 
 
I givet fald at bestyrelsen ønsker at indlede arbejdet vil dette skulle opstartes i 2019 – og 
sponsorudvalgsformanden foreslår at der fastsættes et minimumsantal på netværksdeltagere så 
indtjeningen til klubben udgør minimum kr. 30.000 efter afholdte udgifter til aktiviteten, herunder 
Sponsornets honorar. Forudsætningen må endvidere være at de netværksdeltagere som er sponsorer i 
2018 fastholder sponsoratet samtidig med et eventuelt bidrag til netværket faciliteret af Sponsornet. 
 
 
Referat: 
 
Der er meget lange leveringsterminer fra LF-tryk og LF-tryk-profil – de nye sponsorer kompenseres med 
speciel promovering. 
 
Frk. Rasmussen – Grafisk Design er ny sponsor på et skilt på parkeringspladsen.  
 
I forhold til tilbuddet fra www.sponsornet.dk er det bestyrelsens vurdering at der ikke er tilstrækkeligt med 
erhvervsdrivende i området der vil bakke projektet op, hvorfor vi takker nej til projektet. 
 
6. Begynderudvalg og pro-træning 

Brian Molsing giver en status på begynderaktivitet og pro-træning 

Referat: 

Det går fint med begyndertræning, hvor der er god aktivitet med 18 begyndere, som snart kan tilbydes at få 

DGU-medlemskort ved indmeldelse. 

7. Orientering og eventuelt  

Næste møde afholdes 14. August kl. 17.00 hos formanden. 

http://www.sponsornet.dk/
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Firmasportsaktiviteten i Halsted Kloster Golfklub er en god kanal for nye medlemmer i klubben og har 

bestyrelsens største opmærksomhed og opbakning. 

Flexmedlemsskab: Der stilles forslag om at flexmedlemsskabet ændres til et flexmedlemsskab med 10 turs 

kort der udbydes for en samlet pris på kr. 2.000. 

  

 

 

 

 


