
 
 
 

Halsted Kloster Golfklub – Maribovej 252 – 4900  Nakskov 

Bestyrelsesmøde 

Den 05. marts 2019. Kl. 19.00 i klubhuset 

Deltagere: Gert Meyer Madsen, Bente Clausen, Lars Agergaard, Vivi Opstrup, Ole Ottosen, Lars 

Rasmussen og Bjarne Voigt 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: 
Formanden skulle indkalde til boldindsamling, men har efter gennemgang af området vurderet at der ikke 
er behov for dette. 

• Nye regler for registrering i Golf og Godnat via Business-LF varetages af sekretariatet. 

• Fondssøgning: AP-møller har givet afslag på ansøgning om dræningsprojekt - Lolland Kommune er 
søgt, og formanden opfordrede alle til at være opmærksom på hvilke muligheder der er.  

• Todolist gennemgået og justeret. 
 
2. Formandens orientering og punkter til drøftelse 
 

a. Pro og shop 
b. Salg af “Startpakke”  (Lars A)  
c. Åbning af sekretariatet mv  

 
Referat: 
 
Ad a) Kasserer og sekretær har forhandlet aftale på plads med kasserer fra Maribo. Samarbejde med 
Maribo forventes på plads ultimo marts, hvor de har leveret varelager og kassefunktion/kasseapparat hvor 
de betaler 5% af salget til Halsted. I forhold til pro-træningen indgås ansættelseskontrakt med Thomas og 
en aftale med Maribo Golfklub om at vi kan indgå delansættelse med Thomas. 
 
 
Ad b) DGU har lavet en startpakke som gavepakke som kan bestilles på nettet i en webshop. Halsted Kloster 
Golfklub har tilmeldt sig med en startpakke til kr. 400 i gaveæske, hvilket indbefatter prøvemedlemsskab, 
inkl. To måneder prøvemedlemsskab, gratis lån af udstyr uden mulighed for at overtage udstyret. 
Gaveæsken fra DGU kan indløses i Halsted Kloster Golfklub. Der vil selvfølgelig være mulighed for et tilkøb 
på 495 og få et nyt prøvesæt som overgår til ejerskab ved indmeldelse i lighed med tidligere. 
 
Ad c)  
Sekretariatsgruppen samles for at aftale åbningen mandag den 8. april, og Vivi Opstrup udarbejder vagtplan 
for den samme gruppe som stod for sekretariatet i 2018. Sekretariatet varetager også kontakten til 
begynder, hvor Vivi er tovholder. Mandagstræning starter 8. april 2019 kl. 17.00, og formanden sørger for 
at der sættes annonce op i Extraposten, mens Lars Agergaard lægger den på Facebook. 

http://www.onedrive.com/


 
 
 

Halsted Kloster Golfklub – Maribovej 252 – 4900  Nakskov 

 
3. Generalforsamling 2019 
 
Opfølgning på generalforsamling, herunder konstituering af bestyrelsen og fordeling af ansvarsområder.  
 
Referat: 
Referatet er modtaget fra Torben E. Hansen og - lægges på www.halstedklostergolfklub.dk  
 
Konstitueringen og ansvarsfordeling blev aftalt som følger: 
 

• Bestyrelsesformand: Gert Meyer Madsen 

o Ansvarsområder: Forretningsudvalg, sekretariat og markedsføringsudvalg 

• Næstformand: Lars Agergaard 

o Ansvarsområder: Webmanster, IT-systemer, markedsføringsudvalg 

• Kasserer: Bente Clausen 

o Ansvarsområder: Forretningsudvalg 

• Sekretær: Bjarne Voigt Hansen 

o Ansvarsområder: Forretningsudvalg og sponsorudvalgskontakt 

• Bestyrelsesmedlem: Vivi Opstrup 

o Ansvarsområder: Begynderudvalg, juniorudvalg og Pro-trænerkontakt 

• Bestyrelsesmedlem: Lars Rasmussen 

o Ansvarsområder: Turneringsudvalgsformand, Handicap- og regeludvalg kontakt 

• Bestyrelsesmedlem: Ole Ottosen 

o Ansvarsområder: Baneudvalgsformand, husudvalg og bygnings og vedligeholdelsudvalg 

kontakt 

 

4. Status på banen 
 
Baneudvalgsformad vælges på dagens møde. Der gives orientering om situationen for banepersonalet. 
Endvidere skal der gennemføres APV og sikkerhedseftersyn i forhold til de frivillige. 
 
 
Referat  
 
Ole Ottosen er valgt til baneudvalgsformand 
 
Der er landet aftale med Lolland Kommune om flexjobber som alle parter er meget glade for. 
 
I forhold til APV vil baneudvalgsformanden sørge for at orientere sig om APV og eventuelt indhente 
information om APV ved andre golfklubber på LF, så sikkerhedsforhold er i orden både for personale og 
frivillige. Frivillige er dækket af den forsikringsordning Tryg har med DGU. 
 
Ole Ottosen følger op på at der er tilstrækkeligt frivillige på boldindsamlingsholdet. 

http://www.halstedklostergolfklub.dk/
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5. Regnskabsopfølgning, likviditet og antal medlemmer – Kassereren 
 
Kassereren giver status. 
 
Referat: 
 
Likviditeten er fin, især fordi der lige er gået kontingent ind. Der er samme udfordringer som tidligere år i 
forhold til medlemmer som ikke betaler via PBS. Det indskærpes at medlemmerne registrerer sig via PBS så 
kassereren ikke belastes med registrering af betaling og manglende betalinger.  
 

 
6. Matchudvalget 
 
Matchudvalgsformanden orienterer, herunder status for matcher i 2019 
 
 
Referat: 
 
Louis Nielsen er matchsponsor på åbningsmatchen og weekendparmatch -  
 
Iversens Eftf. overvejer pinsematchen som sponsor - formanden følger op. 
 
Frederiksdal kunne være delsponsor sammen med Juuls bryg- formanden kontakter. 
 
Peugeot vil ikke længere være hole-in one sponsor. Der søges alternative løsninger - prisen for forsikringen 
udgør kr. 3-4.000 som sponsoren skal stille. 
 
 
  
7. Sponsorudvalget 
 
Bjarne Fallesen er startet som ny sponsorudvalgsformand, og der har været afholdt en del møder. 
Kontaktperson til bestyrelsen er sekretæren som giver en status for sponsorsituationen. 
 
Referat: 
Sponsorudvalget har været samlet og det kan mærkes at der er flere aktive på sponsoropgaven. Der er godt 
drev i sponsorkontakten og udvalget ligger allerede nu langt over den budgetterede indtjening. 
 
Der er god opbakning blandt eksisterende sponsorere og god tilgang af nye sponsorer. Der er en del 
sponsorer som har lavet en performanceorienteret sponsoraftale, hvor klubben får øget sponsorindtjening 
når klubbens medlemmer handler hos sponsorerne. Dette vil blive meldt ud til medlemmerne i et 
nyhedsbrev og ordningerne vil blive beskrevet separat på hjemmesiden. 
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8. Orientering og eventuelt  

Næste møde aftalt til 16. april 2019 kl. 17.30. 

Klubben køber brugt buggy af medlem som indgår som indgår i den samlede park buggy 

Tommy Hansen tilbydes at blive fotoansvarlig i klubben og får adgang til vores billeder der ligger på 

fællesdrevet one-drive. 

Kasserer og sekretær har afholdt møder med Storstrømmens forsikring og Tryk forsikring. 

Forsikringsforholdene vil blive opdateret så vi er dækket på alt kørende materiel, herunder de ordninger 

som DGU har med Tryg. Tryg har under forhandlingerne givet forsikringsdækning af alle maskiner.  

Materiale til golfens dag justeres så det bliver annonceret som golfens weekend. 

Juniorsæt indkøbes - der er mulighed for at juniorerne ved at betale kr. 895 som begyndere kan få 

udleveret et juniorsæt som bliver til ejerskab for junioren hvis den pågældende melder sig ind. 

Vivi Opstrup har ansvaret for begyndertræningen, og aftaler begyndertræning med vores pro Thomas.  

Proen bookes via golfbox , og medlemmerne skal fortsat betale 75 kr. For individuelle træningsforløb, som 

indbetales til Halsted Kloster Golfklub, uanset om man møder frem til træning eller ej. 

Der er et ønske fra divisionsholdet at få træning med pro-træner. Divisionsholdet får lov til at booke 10 
timer på sæsonen, hvilket koordineres via Vivi Opstrup. 
 
Referat 
Bjarne Voigt Hansen 
 


