
 
 
 

Halsted Kloster Golfklub – Maribovej 252 – 4900  Nakskov 

Referat af bestyrelsesmøde 

26. oktober 2020 kl. 17.00 

Afholdt hos Vivi Opstrup, Højrebygade 61, 4920 Søllested 

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

Agergaard, Michael Hedegart 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: 
Godkendt og to-do liste revideret. 
 
2. Formandens orientering og punkter til drøftelse 
 
Gert Meyer er ansvarlig for sekretariat, forretningsudvalg og markedsføringsudvalg og giver en status.  
 
Herudover ønsker formanden følgende punkter drøftet: 
 

1. Budgetforudsætninger for 2021. Under denne drøftelse skal vi forholde os til vore 

kontingenter/priser, og om tiden er inde til mindre justeringer af de forskellige satser. Priserne har 

været uændret i mange år på trods af, at der sker en PL-regulering hvert år.  

2. Vi ser på vore vedtægter, hvor formanden foreslår tilretning 

3. Rabatordninger i shoppen – her op til jul? 

4. Bemanding af shoppen 2021 - orientering fra møde den 23. oktober 2020. 

5. Sekretariat i vinter – formanden foreslår at han passer telefon og kalender. 

6. Corona: Hvad gør vi med klubhuset i vinter? Der gøres normalt ikke rent i vinterhalvåret. 

Link til kontingentsatser - LINK 

Link til vedtægter - LINK 

 

Referat: 
 

Ad 1) Budgetforudsætninger 

Forslag til generalforsamlingen vedrørende kontingenter: Flexmedlemsskab hæves til kr. 1.250, nu 

inklusive tre greenfeebilletter. Der har været svind på bolde, hvorfor boldgebyr hæves til 100 kr. Pr. 

rate, for flexmedlemmer en rate a 300 kr.   

http://www.onedrive.com/
http://www.halstedklostergolfklub.dk/index.php?page=kontigent
http://www.halstedklostergolfklub.dk/uploads/generalforsamling%202017/vedt%C3%A6gter.pdf
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Greenfee hæves til kr. 340 og i weekend og helligdage 380 – fredag, lørdag og søndag efter kl. 

14.00 kr. 200. Ændringerne træder i kraft ved sæsonstart 1. april 2021. 

Indkøbspriserne for øl er steget, hvorfor de sættes op til samme pris som sodavand.  

Forslag om revision af reglerne for nye medlemmer: Reglerne for nye medlemmer som har DGU-

kort ændres så de skal betale kr. 500 om måneden fra den måned de melder sig ind. 

Prøvemedlemmer skal betale kr. 300 om måneden fra den måned de melder sig ind og fra næste 

sæson som normalt fuldgyldigt medlem. 

Udmeldelse kan kun ske med udgangen af et år. 

Ad 2 Vedtægter: BVH reviderer de eksisterende vedtægter og fremsender nyt forslag sammen med 

formanden til næste bestyrelsesmøde. 

Ad3. Rabatordninger: Kompetence til rabatter i shoppen tillægges Vivi og Connie, så vi kan udnytte 

de gode tilbud der kommer til fordel for medlemmerne. Dette selvfølgelig under forudsætning af at 

der er avance til klubben på salget.  

Der gives også mulighed for køb af gavekort. 

Ad 4.  Bemanding shop: Shoppen holder åben søndage fra 9-11.30  

Ad 5. Sekretariatet i vinter: Godkendt 

Ad 6. Klubhuset i vinter: Vi må betale for rengøring af toiletter i vinterperioden. Lars Agergaard 

indhenter pris. 

 

3. IT-systemer og webmaster 
 
Lars Agergaard orienterer om it-systemer og web, herunder elektronisk dørlukning 
 
Referat: 
 
Alle betaler kr. 50 for en brik. Gamle nøgler refunderes ikke.  
 
Vintersæson lukker kl. 20.00 i vintersæsonen. Sidste mand kobler sig ud. Telesikring sender vagt ud ved 
alarmer, og det bemærkes at fejlalarm koster kr. 1.500. 
 
Golfbox understøtter ikke Navision/C5 hvorfor der skal skiftes system. Lars Agergaard og Bente Clausen 
beslutter hvilket system der skal bruges fremadrettet. 
 
 

4. Status på baneudvalg, husudvalg og bygnings- og vedligeholdsudvalg. 
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Baneudvalgsformanden har ansvar for banen og kontakt til husudvalg og bygnings- og 

vedligeholdelsesudvalg status for arbejdet i udvalgene.  

Herudover ønsker baneudvalgsformanden følgende punkter drøftet 

1. nye tee-steder  

2. opmåling af banen 

3. Status på maskinparken 

Referat 
 
Ad 1 – Der er taget initiativ til etablering af blåt t-sted, hvor udslagsstedet for blå bliver en kombination af 

rød og gul. Der udlægges kortere simple t-steder med forløb på samlet 4.000 meter til begyndere og 
juniorer.  

 
Ad 2 - Der bliver ny sloop på banen til foråret 2021 
 
Ad 3 – Det går fint med de nye maskiner. Der sælges to af tre gamle fairwayklippere og gravemaskine for 

minimum kr. 60.000. Provenu planlægges disponeret til ny såmaskine.  
 
Yderligere undersøges om der er mulighed for oplagring af sand – 10 x 15 meter.  
 
 
5. Regnskabsopfølgning, likviditet og antal medlemmer – Kassereren 
 
Bente Clausen orienterer om budgetopfølgning, om aktuel likviditet og antallet af medlemmer 

Referat: 
 
Perioderegnskabet ser fornuftigt ud, ligesom likviditeten også er tilfredsstillende. Medlemmer - i alt 420. 

 
6. Turneringsudvalg samt handicap- og regeludvalg 
 
Lars Rasmussen giver en status over turneringer, matcher og aktiviteter i handicap- og regeludvalget.   
 
Referat: 
 
Der samles op på Jubilæumsudvalg. Der skal sættes dato for reception og jubilæumsmatch.  
 
7. Begynderudvalg, juniorudvalg og pro-træning 
 
Vivi Opstrup giver en status på begynderaktivitet og pro-træning, herunder status for juniortræning. 

Retningslinjer for juniorers spil på den store bane – genoptages fra sidste møde. - se bilag nederst i dette 

dokument. 

Referat: 
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Der har været intensiv træningsaktivitet for nye medlemmer. Der har været udfordring med at gennemføre 
individuel træning for begyndere, som de alternativt får i starten af 2021.  
 
De fremlagte retningslinjer blev godkendt. Ved spil på stor bane, skal børn under 12 gå med en voksen 
golfspiller indtil de har opnået et handicap 40.   
 
Der efterlyses medlemmer, der som mentorer vil gå med de nye unge spillere søndag formiddag, 
eksempelvis at gå 3 huller. 
 
8.  Sponsorudvalget 
 
Bjarne Voigt Hansen er kontaktperson til sponsorudvalgsformanden og giver en status for 
sponsorsituationen. 
 
Referat: 
 
To medlemmer af sponsorudvalget har meldt fra, og resterende medlemmer af sponsorudvalget har fordelt 

opgaverne imellem sig. Der er stadig behov for medlemmer som vil understøtte sponsorarbejdet – 

eksempelvis kontakt til eksisterende sponsorer om fornyelse. 

 

Sponsorudvalget vil nævne for sponsorer at der er mulighed for at bidrage til klubbens matcher som 

alternativ til et normalt sponsorat hvis der ikke længere er økonomi til den store løsning. Bjarne Fallesen 

trimmer og opdaterer sponsormappen, herunder at indarbejde ovennævnte mulighed for sponsoraftale for 

matcher. 

  

Bjarne Fallesen arbejder videre med at etablere nye Next-tee skilte sammen med potentiel sponsor. Han 

opfordres til at få nye T-skilte med i løsningen, og aftaler nærmere med baneudvalgsformanden.  

9. Orientering og eventuelt 

Kommende møder:   
 
Generalforsamling onsdag den 24. februar 2021.  Bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 19. januar 2021 kl. 
19.00. 
 
 
Referent 
Bjarne Voigt Hansen 
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BILAG  
 

Halsted Kloster Golfklubs junior golf 

Velkommen til junior, her er lidt information. 

NY JUNIOR: 

Er du ny er der en del spørgsmål: 

1. Kan man få lov at prøve? 

2. Hvad med udstyr? 

3. Hvad med træning? 

4. Hvad med golfregler? 

5. Hvornår må jeg spille på par 3 banen? 

6. Hvornår må jeg komme på stor bane? 

Du har mulighed for at prøve 3 gange for at finde ud af om golf er noget for dig. Herefter skal du 

meldes ind i klubben. 

Når du er indmeldt i klubben, har du mulighed for at låne et golfsæt gratis i 2 måneder, hvorefter 

du tilbydes at købe sættet til en favorabel pris. 

Træningen foregår på driving-range, indspils- og puttebane. Det er også vigtigt du træner selv, er 

du under 12 år skal det altid være sammen med en voksen. Husk jo mere du selvtræner – jo bedre. 

Der vil blive afholdt regelundervisning 2-3 gange på en sæson, som du skal deltage i. 

Når træner/juniorudvalg mener du er god nok, får du lov til at øve/spille på par 3 banen. Hvis du 

vil træne selv på par 3 banen, skal der være en voksen med hvis du er under 12 år.  

Du får lov til at spille på den store bane i Halsted sammen med en fra juniorudvalget/voksen når 

du har deltaget i den ugentlige træning samt bestået følgende seks prøver. 

1. Par 3 banen i max 30 slag 

2. Putterunde 9 huller i max 24 slag 

3. Bunkerslag (trænervurdering) 

4. Indspil (trænervurdering) 

5. Lange slag (trænervurdering) 
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6. Regelprøve 

Ad. 1. Når du spiller på par 3 banen, spilles der efter golfreglerne. Efter 8. slag samles bolden op, 

og der noteres 10 slag for hullet. For en ”gyldig” runde skal der føres scorekort med voksen 

markør. Kortet skal afleveres til en fra juniorudvalget. 

Ad. 2. Når du skal gå en putterunde er det fra hul 1-9. For at ”bestå” skal det udføres i max 24 slag, 

alle slag tæller. Her skal føres scorekort med voksen markør. Kortet skal afleveres til en fra 

juniorudvalget. 

Ad.3. Bunkerprøven ”bestås” ved vurdering fra træner. Udgangspunktet er at 4 ud af 10 slag 

kommer fint ud af bunker og lander på green. 

Ad. 4. Indspilsprøven ”bestås” ved vurdering fra træner. Udgangspunkt er at 6 af 10 slag er tæt på 

flaget. 

Ad.5. Slagprøven ”bestås” fra træners vurdering  af slagteknikken og som udgangspunkt 75 m i 

luften. 

Ad.6. Deltaget i regelundervisningen og prøven er bestået. 

Når alle prøver er ”bestået” skal du gå 4 runder med en fra juniorudvalget/voksen med et hcp. 

under 40. Scorekort fra de 4 runder afleveres til en fra juniorudvalget. 

Når du må gå på stor bane får du udleveret et bag mærke, og et DGU kort. 

Der er ingen fast aldersgrænse, men du skal være med en voksen spiller, indtil du har nået et 

handicap på 40. 

Med det mener vi, at du skal være i stand til at gå en 18 hullers runde på 4 timer og 15 minutter, 

og i øvrigt begå sig på banen på samme måde som øvrige medlemmer. 

  

HUSK: 

Tøj der passer til vejret.                                                                                                                                 

Det gode humør.                                                                                                                                          

Fortsæt med træningen både selvtræning og hos træner.                                                                       

Du kan invitere en kammerat med, så han eller hun kan prøve at træne med gratis 3 gange. 
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