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Referat af bestyrelsesmøde 

Den 29. Januar 2018 kl. 17.00 hos Bente Clausen 

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

Bjarne Voigt Hansen. Afbud fra Flemming Hansen. 

 

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. Samarbejde med diabetesforeningen 
b. Dansk golfguide– skal vi fortsætte med den? 
c. Fælles deltagelse på Golfmesse i Herning for klubber på LF 
d. Prisuddeling i Lolland Kommune – frist for indstilling 29.01.2018. 
e. Samarbejde med Nordic Golfers 
f. Sag om ejendomsskatter 
g. Golfhæftet 
h. Flexmedlemmer – der er meget begrænset indtjening fra flexmedlemmer. 
i. Åbning sekretariat 2018 
 

 
Referat: 
Ad a.) Der er etableret kontakt til hovedforeningen. 
Ad b) Vi dropper den og fokuser på nettet. 
Ad c) Det bliver ikke gennemført i 2018 – genoptages for 2019. 
Ad d) Har været forsøgt tidligere uden succes - så ingen indstilling. 
Ad e) Vedrører svenske golfspillere – der er ikke målinger for effekt, så vi deltager ikke. Hvis vi kan få 50% 
rabat og se effekten af aktiviteten udnyttes tilbuddet. 
Ad f) Vi sparer 70.000 årligt som følge af ændret ejendomsskat. Vi har sammen med Klosteret to anker ved 
landsskatteretten, som fortsat verserer og vi fastholder anken.  
Ad g) Formanden agiterer fortsat for at medlemmerne tegner golfhæftet igennem klubben, idet vi får god 
provision af salget. 
Ad h) Banekontrol skærpes i 2018 og flexmedlemmerne tilskrives direkte om muligheden for at købe 
greenfeepakker. 
Ad i) Sekretariatet åbner 9. april 2018. 
 
3. Generalforsamling 2017 
 

http://www.onedrive.com/


 
 
 

Halsted Kloster Golfklub – Maribovej 252 – 4900  Nakskov 

Generalforsamlingen i 2018 som afholdes 21. februar 2018 kl. 19.00 skal planlægges. Endelig dagsorden, 
masterplan, beretning, regnskab og budget godkendes til fremlæggelsen for generalforsamlingen. Der 
opsummeres endeligt på ansvarlige for generalforsamlingens afvikling samt valg til bestyrelse.  
 
Generalforsamlingen varsles via annonce i Extraposten den 6. februar 2018. 
 
Udlevering af klubmesterpokaler på generalforsamlingen aftales. 
 
Referat: 
Flemming Biel udleverer stemmesedler m.v. på dagen – samt kopier materiale til udlevering. 
Elinor og Inge B står for det praktiske – og sørger for uddelegering af opgaver. 
Årsregnskab for 2017 og budget for 2018 godkendt. 
Beretning og masterplan til fremlæggelse godkendt. 
Klubmesterpokaler medtages til generalforsamlingen og åbningsmatch for 2018. 
 
 

4. Status på banen 
 
Baneudvalgsformanden giver status for banens vedligehold og bemanding.  Der gives ligeledes status for 
maskinparken. 
 
Referat  
Spiselokalet i mandskabsbygningen er renoveret.  
 
Maskinparken er i god stand og der er kun en maskine som skal slibes i år.  
 
Formanden fremlagde dokumentation for afvanding af Halsted Å, herunder oversigt over koter på 
forskellige nøgleforhindringer, som viser at eksempelvis regionstogs betonbund på jernbanebroen er den 
største belastning. 
 
5. Budget og likviditet – Kassereren 
 
Kasseren orienterer om budgetopfølgning, om aktuel likviditet og antallet af medlemmer. Det drøftes hvilke 
forhold der skal tages højde for ved fastlæggelse af budget for 2017 – se også punktet generalforsamling. 
 
Referat: 

 
Gennemgået ved fremlæggelse for generalforsamlingen. Vi har noget mindre likviditet end i tidligere år, 
men stadig god likviditet.  

 
6. Matchudvalget 
 
Matchudvalgsformanden orienterer, herunder drejebog for matcher, hvoraf opgavefordelingen for 
matcherne fremgår. 
 
Der tages afsæt i og orienteres om matchudvalgets møde med klubber i klubben afholdt 14. Januar 2018. 
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Referat: 
Formanden redegjorde for drejebog for matchudvalget. 
 
7. Sponsorudvalget 
 
Sponsorudvalgsformanden orienterer om responsen fra sponsorere på klubbens julehilsen og invitation til 
samtale med sponsorudvalg. Der orienteres ligeledes om sponsoraftale med Storstrømmens forsikring som 
er kombineret med performanceorienteret indtjening. 
 
 
Referat: 
Der har været begrænset respons fra sponsorerne på julehenvendelsen. Kontakt til sponsorerne aftalt, 
herunder at sponsorudvalget og bestyrelsen kontakter sponsorer i fællesskab gennem fordelingsnøgle som 
Bjarne udarbejder. Bestyrelsen kan se sponsormappen på onedrive under sponsorer.  
 

8. Orientering og eventuelt  

• Der blev opnået banerekord ved Pro-Am som skal registreres. 

• Næste møde aftales efter generalforsamling. 


