
 
 
 

Halsted Kloster Golfklub – Maribovej 252 – 4900  Nakskov 

Referat af bestyrelsesmøde 

27. Maj 2019 

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

Rasmussen - afbud Ole Ottosen 

 
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 justeret 
 
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. Sekretariat - bemanding 

2. Golf Connections samarbejdsaftale 

3. Krogsbølle - malerarbejde 

4. Henvendelse fra Jobcenteret om voksenlærling 

5. Årlig match for frivillige 

6. Jord til åbrinken ved hul 1. 

Referat: 
 
Ad 1) Sekretariatet bliver forventeligt udvidet med et nyt medlem 
Ad 2) Golf Connection er greenfee-formidler i lighed med Golf og Godnat. Firmaet fremsender et 
reservationsnummer og vi får en regning.  Vi prøver det af i 2019, og evaluerer efter sæsonen. 
Ad 3) Krogsbølle er i gang med at male pæle på parkeringspladsen, drivingrange og mandskabshus. 
Ad 4) Jobcentret har tilbudt at vi kan få voksenlærling til green-keeperuddannelse, men det vil medføre en 
udgift på kr. 140.000 årligt, hvilket vi ikke har økonomi til. 
Ad 5) Frivilligmatch med spisning gennemføres lørdag den 17. August 2019 kl. 13.00. 
Ad 6) Forsøges at få jord fra efterskolen som lige nu har overskudsjord fra byggeriet. 
 

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

http://www.onedrive.com/
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Pris på nyt websystem udleveret – tilbuddet bygger på et spritnyt system fra Wordpress. Vi kan opdatere 
vores nuværende system som et alternativ. Endelig indhentes yderligere priser på andre systemer. 
 
 
 

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  
Baneudvalgsformanden havde meldt afbud.  
 
Damernes t-sted på hul 16 lægges ud med rullegræs. Vi har brugt kr. 15.000 til maskiner siden sidste 
bestyrelsesmøde, herunder blandt andet pumpe til ca. Kr. 5.000. 
 
Vi har medarbejder i jobtræning - og forsøger at få dette forløb forlænget. 
 
 
5. Regnskabsopfølgning, likviditet og antal medlemmer – Kassereren 
 
Bente Clausen orienterer om budgetopfølgning, om aktuel likviditet og antallet af medlemmer. 

Referat: 
 
Vi er 389 medlemmer, og der er stadig nye medlemmer på vej. Likviditeten er OK. 
 
Der overføres kr. 2.500 i lejemål til Halsted Hus Efterskole for hul 10. 
 
Der er enkelte sponsorer som ikke har betalt – der er rykket for betalingen.  
 
Medlemskab: Der er for mange medlemmer som ikke er på PBS – og der er også restanter. Det indskærpes 
at medlemmerne tilmelder sig PBS og betaler sit kontingent. 

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

 
Referat: 
 
Vi skal stadig have sponsor til juni-match og har sendt oversigt over sponsor. Vi forsøger at få præmier til 
midsommermatch. 
 
7. Begynderudvalg, juniorudvalg og pro-træning 
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Vivi Opstrup giver en status på begynderaktivitet og pro-træning. 

Referat: 
 
Der er ikke flere nye begyndere end ved sidste bestyrelsesmøde. Fællestræning 13-14 er ændret til 
individuel træning, og Vivi taler med Thomas Greisgaard, hvordan man sikrer sig betaling for træningen er 
gennemført. 
 
 
 Sponsorudvalget 
 
Bjarne Voigt Hansen er kontaktperson til sponsorudvalgsformanden og giver en status for 
sponsorsituationen. 
 
Referat: 
 
Der har været afholdt møde i sponsorudvalget den 15. Maj og der har været mange punkter på dagsorden, 
blandt andet: 
 
Der købes yderligere 5 hulkopper så sponsorudvalget fleksibelt kan ændre reklamerne i koppen. 
 
Der har været udfordringer med trykning af streamers – der undersøges alternative løsninger, så 
leverancerne bliver mere præcise. 
 
Nye sponsorer som tegnes fra nu og året ud tilbydes sponsoraftale fra august til halv pris med tegning også 
for 2020 til fuldpris. 
 
 

8. Orientering og eventuelt  

Næste møde 13. August 2019 kl. 17.00 

 
 
Referat 
Bjarne Voigt Hansen 
 


