
 
 
 

Halsted Kloster Golfklub – Maribovej 252 – 4900  Nakskov 

Bestyrelsesmøde 

Den 23. April 2019. Kl. 17.30 i klubhuset 

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

Hansen og Lars Rasmussen 

 
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  
 
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. Shopsamarbejdet med Maribo 

2. Golfens dag/weekend og Extrapost arrangement   

3. Status på areal ved hul 10 

4. Instruktører til firmaarrangementer og andre arrangementer 
5. Toiletter og renhold.  
6. T-sted hul 16. 

 
Referat: 
 
Ad 1) Formanden orienterede om opstart som er gået godt. 
Ad 2) God omtale i Extraposten, de læsere som har tilmeldt sig Extrapostens arrangement tilbydes at 
deltage i golfens weekend– Vivi Opstrup står for den praktiske tilrettelæggelse og har arrangeret frivillige 
begge dage. 
Ad 3) Der forsøges fortsat at få forhandlet en løsning på plads. 
Ad 4) Vivi Opstrup koordinerer og kontakter mulige frivillige. 
Ad 5) Der købes toilet, håndvask og maling til toiletskuret på baghullerne.  
Ad 6) Der købes rullegræs til damernes T-sted på hul 16. 
 
 

3. IT-systemer og webmaster 
 
Lars Agergaard orienterer om området. 
 

http://www.onedrive.com/
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Referat: 
 
Klubbens CMS-system er forældet. Lars Agergaard undersøger mulighederne for at retablere hjemmeside i 
et moderne CMS-system, og fremlægger i et kommende møde et forslag til ændring og budget for det til 
2020. 
 
Mailchimp, Onedrive vil blive sat op med individuelle adgangskoder for de medlemmer som skal have 
adgang til systemet, hvilket Lars Agergaard tager initiativ til. 
 
Adgangen til klubbens almindelige mailsystem opsættes i overensstemmelse med GDPR. 
 

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 

I referat fra mødet i Lolland Kommunes fritids- og kulturudvalget den 4. april 2019 fremgår at behandling af 
vor ansøgning til drænprojekt er udsat til efter budgetlægning 2020 og kommunemasterplan. På grund af 
de lange udsigter foreslår bestyrelsesformanden at vi drøfter dræningsprojektet med fokus på diger langs 
de steder ved åen, hvor vandet løber over ved høj vandstand. 

 
Referat  
Ole Ottosen kontakter medlemmerne i bygningsvedligeholdelsesholdet for at få arrangeret et program for 
årets bygningsvedligehold. 
 
Tirsdagsholdet starter tirsdag den 30. april kl. 09.00 – tilmelding til Bent Emmike Rasmussen på mobil 
20414082 
 
Der er aktuelt brugt kr. 48.000 på maskiner i 2019, og der er der er farer for at udgifterne belaster vores 
budget. Ole Ottosen udarbejder en oversigt over absolut nødvendige reparationer/udskiftninger som kan 
fremlægges på et kommende bestyrelsesmøde.  
 
Vandingsanlægget er en ældre version, hvor der er udfordringer med at få reservedele, herunder nye 
sprinklere. Lars Agergaard og Ole Ottosen undersøger mulighederne og priser for nyt styresystem og nye 
sprinklere. Lars Agergaard indgå som menigt medlem i baneudvalget. 
 
Chippinggreen er blevet mindre, og Ole Ottosen vil tage initiativ til at den tilbageført til normal størrelse.  
 
Beslutningen om hjælp til dræning fra fritids- og kulturudvalget afventes med stor forventning. 
 
APV-skemaer og skabeloner er modtaget fra DGU. Der udarbejdes skemaer for de ansatte på individniveau 
som arkiveres så det er tilgængeligt når AT kommer på besøg.  
 
 
5. Regnskabsopfølgning, likviditet og antal medlemmer – Kassereren 
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Bente Clausen orienterer om budgetopfølgning, om aktuel likviditet og antallet af medlemmer. 

Referat: 
 
Budgetopfølgning gennemgået - likviditeten er stabil. Der er 378 medlemmer. 
 

 
6. Turneringsudvalg samt handicap- og regeludvalg 
 
Lars Rasmussen giver en status over turneringer, matcher og aktiviteter i handicap- og regeludvalget.  

Bente Clausen præciserer at der tidligere er truffet beslutning i bestyrelsen om at klubber i klubben ikke må 
blokere banen så øvrige medlemmer og greenfeegæster forhindres i at spille i hele eller halve dage. 

 
Referat: 
 
Lars Rasmussen har udarbejdet en ny liste over deltagerne til matcher, som bruges fremadrettet. 
 
Ole Ottosen og Brian Molsing er trådt ud af turneringsudvalget, mens Carsten Hansen har givet tilsagn om 
at deltage fremadrettet. Lars Rasmussen tager initiativ til at rekruttere yderligere til udvalget. 
 
Midsommermatchen den 22. Juni 2019 er fortsat åben for sponsorer 
 
Klubber i klubben skal sørge for at der sættes advarsler ind i bookingsystemet, så de der booker bliver 
adviseret om at der spilles klubspil, men at reservationen fortsat er muligt. 
 
 
7. Begynderudvalg, juniorudvalg og pro-træning 
 

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

Referat: 
 
Der er kommet 10 nye begyndere, og vi har behov for at anskaffe yderligere golfsæt, hvilket dog afventer 
tilskud fra DGI som Bjarne Voigt Hansen følger op på. 
 
 Maribo´s begyndere inviteres til begyndermatch i løbet af året. 
 
Der gennemføres evalueringen af golfens weekend med de frivillige 
 
Sommersjov med juniorer igennem DGU og Lolland Kommune trækker for mange ressourcer i forhold til 
effekten af tilmeldinger, hvorfor vi ikke deltager. 
 
  
8. Sponsorudvalget 
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Bjarne Voigt Hansen er kontaktperson til sponsorudvalgsformanden og giver en status for 
sponsorsituationen. 
 
Referat: 
 
Det går rigtigt fint med det reetablerede sponsorudvalg og sponsorudvalgsformanden sørger for god 
koordination. 
Der er etableret to nye fleksible sponsortavler som kan opdateres efterhånden som der kommer sponsorer 

til. Alle flag på begge baner er renoveret og opsat, mens streamers på river og standere monteres snarest. 

P-plads, indspilsgreen, drivingrange er ajour med de indgåede sponsoraftaler, og der resterer kun to 

sponsoraftaler som fortsat forhandles. 

Der har været en del udfordringer i at koordinere trykning og print. 

I forhold til promovering af sponsorer på klubbens hjemmeside har Lars Agergaard opdateret forside og 

hjemmesiden så man kan klikke fra sponsorens logo til hjemmeside. 

Lars Rasmussen sørger for at fremsende oversigt over sponsorerer på matcher til 

sponsorudvalgsformanden. 

 
 

9. Orientering og eventuelt  

Næste møde 27. Maj 2019 kl. 19.00 

 
Referat 
Bjarne Voigt Hansen 
 


