
 
 
 

Halsted Kloster Golfklub – Maribovej 252 – 4900  Nakskov 

Referat af bestyrelsesmøde 

13. August 2019 kl. 17.30 

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

Ottosen 

Afbud: 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: 
Referat godkendt uden bemærkninger. 
To do liste gennemgået og revideret. 
 
 
2. Formandens orientering og punkter til drøftelse 
 
Gert Meyer er ansvarlig for sekretariat, forretningsudvalg og markedsføringsudvalg og giver en status.  
 
Herudover ønsker formanden drøftet følgende punkter 
 

1. Beplantning på banen 

2. Masterplan (udsendt til bestyrelsen) 

3. Driving range boldsagen 

4. Sekretariatet - sidste åbningsdag 

5. Vedligehold klubhus 

6. Efterskolen 

Referat: 
Ad.1 
Træer der er gået ud vil blive fjernet med rod i slutningen af sæsonen. Der skal afsættes midler i budgettet 
til ny beplantning. 
Rododendron i skov ved hul 9 skal flyttes, da de ikke trives, hvor de står nu. Kan evt. flyttes til hul 2 til højre 
for green, hvor der står nogle mindre træer. 
Ad.2 
Masterplanen er blevet revideret. Tidligere forslag der nu er blevet udført er fjernet fra Masterplanen. De 
resterende forslag blev drøftet. Forud for generalforsamling 2020 vil medlemskredsen få mulighed for at 
indmelde forslag. 
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Ad.3 
Politiet har få fat i de to drenge der sjal golfbolde fra driving range i juni måned, og der vil blive rejst sag 
mod dem. Vi gør ikke krav på erstatning, da vi ikke har tal på, hvor mange bolde det drejer sig om, og det vil 
være meget tvivlsomt, om vi vil få noget ud af at kræve erstatning. 
Ad.4 
Sidste åbningsdag i sekretariatet i denne sæson vil være søndag den 20. oktober. Hvis vejret arter sig godt 
kan en mulig forlængelse af åbningsperioden drøftes. 
Ad.5  
Lars Agergaard undersøger muligheden for at få etableret en automatisk tænd- og sluk ordning af lyset i 
omklædningsrummene. 
Omlægning af flisebelægning på terrasse foran klubhuset drøftet.  Den nuværende flisebelægning er i tre 
niveauer med brosten mellem hvert niveau. En terrasse i et niveau vil være mere fleksibel. Formanden 
kontakter Krogsbølle for at undersøge, om det er noget de kan udføre for klubben. 
Ad.6 
Der er startet 9 elever på Efterskolens golflinie. Formanden har budt dem velkommen og orienteret om 
klubben. 
Efterskolen vil gerne arrangere DM for efterskoler i maj måned 2020. Vi stiller banen vedlagsfrit til 
rådighed. 
 
 

3. IT-systemer og webmaster 
 
Lars Agergaard orienterer om området. 
 
Referat: 
De to nuværende printere i sekretariatet bør udskiftes til ny og mere up to date med flere funktioner. Lars 
Agergaard og Bente Clausen arbejder videre med sagen. 
 
 
 
 

4. Status på baneudvalg, husudvalg og bygnings- og vedligeholdsudvalg. 
 
Ole Ottosen giver som baneudvalgsformand og kontakt til husudvalg og bygnings- og 

vedligeholdelsesudvalg status for arbejdet i udvalgene 

 
Referat 
Intet at bemærke  
 
 
5. Regnskabsopfølgning, likviditet og antal medlemmer – Kassereren 
 
Bente Clausen orienterer om budgetopfølgning, om aktuel likviditet og antallet af medlemmer. 
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Referat: 
Der er den 13-8-2019 388 medlemmer i klubben. Her til kommer de nye efterskoleelever, som snarest vil 
blive indmeldt i klubben. 
Der er stadig mange medlemmer (80 stk) som ikke har tilmeldt sig PBS. Det betyder ekstra arbejde for 
kassereren. 
Vi meddeler Golfhæftet, at i 2020 kan Flexmedlemmer ikke bruge Golfhæftet i vor klub. 
Der er indgået en ny aftale med Carlsberg om markedsføringsbidrag, og Carlsberg har sponsoreret nye 
parasoller til terrassen. 
Kassereren undersøger muligheden for, at vi kan ansætte en greenkeeperelev. 
 

 
6. Turneringsudvalg samt handicap- og regeludvalg 
 
Lars Rasmussen giver en status over turneringer, matcher og aktiviteter i handicap- og regeludvalget.  Lars 
Agergaard supplerer vedrørende netop afholdte Pro-Am 

 
Referat: 
Der mangler bekræftelse fra de landmænd der står bag AGRO-matchen 
Vi har en del præmier til frivilligmatchen. Vi skal sikre os, at alle der yder frivilligt arbejde bliver inviteret til 
arrangementet den 14-9-2019 kl. 13.00. 
Der vil ikke være præmier til afslutningsmatchen 
Pro-Am matchen forløb godt, men det kniber efterhånden med at finde store sponsorer til denne match, og 
der skal gøres et benarbejde for at finde nye, ellers kan matchen ikke give et økonomisk bidrag til klubben. 
Kassereren vil gerne forsøge at skaffe sponsorer til 2020. 
Gaveæsker med prøvemedlemskaber, som blev uddelt som præmier ved Pro-Am kan sælges tilbage til 
klubben. 
Medlemmer som bliver siddende i teltet efter at de frivillige medhjælpere har ryddet op,  skal rydde op 
efter sig inden de går hjem.  
 
 
7. Begynderudvalg, juniorudvalg og pro-træning 
 

Vivi Opstrup giver en status på begynderaktivitet og pro-træning. 

Referat: 
Der er indtil nu 26 prøvemedlemmer, og heraf har 19 indmeldt sig i klubben. 
Vi er løber tør for begynder golfsæt. Vi søger Lollandsfonden om tilskud til indkøb af nye sæt. 
 
 
 
8.  Sponsorudvalget 
 
Bjarne Voigt Hansen er kontaktperson til sponsorudvalgsformanden og giver en status for 
sponsorsituationen. 
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Referat: 
3 sponsorer har ikke indbetalt deres bidrag og derfor fjernes deres skilte mm. Sponsorbudgettet tilpasses 
efter dette. 
 
Til Pro-Am arrangementet har der været store sponsorbidrag fra hovedsponsorerne La Santa Sport, Lago-
Import og Dannemare Forsamlingshus. Der har også været bidrag fra Daugbjerg og Cafe Bita. 
Sponsorudvalgsformanden vil indkalde udvalget til møde i august måned. 
 

9. Orientering og eventuelt 

Arrangementer i cafeen skal gå igennem restauratør Inge B Hansen 

Vi mangler nogle instruktører når vi har firmaarrangementer. Vivi kontakter mulige emner. 

Når der fortages indkøb til klubben, skal det anføres på følgesedlen, hvem der står for indkøbet. Det 

bemærkes, at det går igennem udvalgsformanden i det pågældende udvalg. 

På næste bestyrelsesmøde skal den nuværende rabatordning omkring greenfee til vore egne 

flexmedlemmer drøftes. 

Næste møde 29-10-2019 kl. 19.00 i klubhuset. 

 

Gert Meyer Madsen 

Referent 

 
 


