
 
 
 

Halsted Kloster Golfklub – Maribovej 252 – 4900  Nakskov 

Referat af bestyrelsesmøde 

28. april 2020 kl. 19.00 i klubhuset 

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

Rasmussen, Lars Agergaard 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: 
 
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. Beslutning om konstituering af bestyrelsen 
2. Konsensus om bestyrelsesudmeldinger 
3. Vandpost ved hul 10 
4. Sekretariatet, udskiftning i gruppen 
5. Samarbejdet med Backtee 
6. Udskydelse af afdrag på lån hos Halsted Kloster 
7. Banepersonale 
8. Coronasituationen generelt 
9. Prioritering af tiltag på banen, fx bedre skiltning 

 
Referat: 
 
Ad 1) Bestyrelsen besluttede at alle poster i bestyrelsen er uændret inkl. Lars Agergaard som næstformand. 
 
Ad 2) Formanden sender masser af information ud til medlemmerne, hvilket altid er på bestyrelsens vegne. 
Formanden er altid åben over for ændringer af beslutninger som han har måttet træffe på bestyrelsens 
vegne, hvilket blot skal fremføres og eventuelt sættes på dagsorden på bestyrelsesmøde. 
 
Ad 3) Vandposten er midlertidig lukket. Baneudvalgsformanden undersøger muligheden for at grave en 
vandledning ned.  
 
Ad 4) Formanden gav en orientering om sekretariatets bemanding. Der er et håb om at sekretariatet kan 
åbne den 10. Maj 2020 afhængig af udmeldingerne fra regeringen.  

http://www.onedrive.com/
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Ad 5) Samarbejdet med Backtee er i gang og der er aftalt gode forretningsgange for salg af Backtee. I håbet 
af at medlemmerne bruger shoppen, vil klubben kunne få et godt økonomisk bidrag fra Backtee. 
 
Ad 6) Halsted Kloster er positiv over for golfklubben, så hvis der bliver likviditetsmæssige problemer, vil vi 
kunne udsætte afdrag på det lån klubben har hos Halsted Kloster. 
 
Ad 7) Vi har sagt farvel til Lannie. Sonja er tilbage fra skolen og starter pr. 1. april.  
 
Ad 8) Golfens dag blev udsat, og fødekæden er blevet ødelagt. Vi følger udmeldingerne fra regeringen så vi 
hurtigst muligt får markedsført klubben, så vi kan hverve nye medlemmer. Der er allerede interesserede 
potentielle nye medlemmer som vi nu giver tilbud om begyndertræning sammen med Jeremy. Der 
etableres efter aftale med Jeremy hold af 4. personer. 
 
Toiletter på banen åbnes for kvinder så snart banepersonalet har gjort toiletterne klar. Der vil på toiletterne 
være materiel til desinficering så den enkelte kan rengøre efter sig. 
 
Klubber i klubben kan starte deres sæson op med udgangspunkt i den model som herreklubben har 
skitseret.  
 
Ad 9) Skiltningen på banen er relativt dyr, men der har været et ønske om bedre next tee skiltning fra 
greenfee gæster, hvorfor det undersøges hvad en forbedret skiltning vil koste. 
 

3. IT-systemer og webmaster 
 
Lars Agergaard orienterer om området. 
 
Referat: 
Der er udsendt information til bestyrelsen om login til det cloudbaserede Onedrive så alle 
bestyrelsesmedlemmerne bliver en del af “familien” med sit eget personlige login. Dette sker for at 
klubbens datatilgange sker i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne i GDPR  
 
Mailchimp der bruges til udsendelse af nyhedsbreve til medlemmer skal nu også tilgås af brugerne med 
individuelle password, så det overholder reglerne i 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. 

Referat 
Bygningsholdet: Baneudvalgsformanden har ikke aktuel information om hvornår bygningsholdet går i gang 
med årets aktiviteter. Baneudvalgsformanden kontakter John Rewers for koordination. 
 
Der er plantet nye træer på banen, men der er et par af allé kastanjerne som er gået ud. 
Bestyrelsesformanden kontakter Halsted Kloster for at sikre at træerne fjernes for at undgå ulykker. 
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Status for maskinparken er OK. 
 
5. Regnskabsopfølgning, likviditet og antal medlemmer – Kassereren 
 
Bente Clausen orienterer om  

1. budgetopfølgning, om aktuel likviditet og antallet af medlemmer. 

2. Personale 

Referat: 
Ad 1) Budgetopfølgningen pr. 28.4.2020 blev gennemgået. Resultatet er ringere end 2019, og det forventes 
at klubben grundet Coronakrisen vil komme ud af 2020 med et betydeligt ringere resultat end normalt. 
 
Ad 2) Der er indgået aftale med Jeremy om hans honorering som træner.  
 

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

Bente Clausen: Matcher – der er åbnet for tilmelding til par match og de er begyndt at betale? Det skal 

drøftes hvordan der skal disponeres. 

Lars Agergaard: Drøftelse af Pro-Am 

 
Referat: 
Alle Matcher er udsat til efter sommerferien. Par Match forventes gennemført og der gives 
statusopdatering og advisering til deltagerne senest pr. 1. august. Opkrævning af betaling afventer indtil 
deltagerne bliver adviseret. 
 
ProAm udsættes på grund af Coronausikkerhed. Matchen gennemføres næste år som en del af klubbens 25 
års jubilæumsfestligheder. 
 
7. Begynderudvalg, juniorudvalg og pro-træning 
 
Vivi Opstrup giver en status på begynderaktivitet og pro-træning. 

1. Opbevaringsmuligheder for Jeremys udstyr 

2. Juniorer – hvad gør vi med hensyn til udstyr. 

Referat: 
Der er ikke p.t. aktiviteter for begyndere. Der har været mange deltagere i træning med Jeremy – over 20 
personer pr. gang, både til fællestræning og individuel træning. Aktiviteten er gennemført i hold af 4 af 
hensyn til Coronas. 
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Ad 1) Bestyrelsen er positiv over for at skabe opbevaringsmuligheder for Jeremy i mellemgangen op til 
første sal. 
 
Ad 2) Juniormedlemmerne får et prøvemedlemsskab og betaler et begrænset kontingent for at være 
medlemmer, hvilket betyder at der ikke er økonomi til at finansiere deres udstyr. I starten kan 
juniormedlemmerne låne af klubben i tre måneder og efterfølgende tilbydes at købe juniorsæt. 
 
Hvis der er medlemmer som har juniorsæt stående på loftet aftager klubben gerne disse, så der er udstyr til 
rådighed for de unge medlemmer, herunder de der kommer i aktiv ferie.  
 
8.  Sponsorudvalget 
 
Bjarne Voigt Hansen er kontaktperson til sponsorudvalgsformanden og giver en status for 
sponsorsituationen. 
 
Referat: 
Orientering fra sponsorudvalget er udsendt til bestyrelsen. Der er p.t tegnet sponsoraftaler for kr. 191.900, 
hvilket er betydeligt under niveau for 2019. Det kan ikke forventes at sponsorsalget bliver betydeligt i 2020 
grundet Coronakrisen.  
 
Der er behov for at medlemmerne hjælper med at finde sponsorer og der er behov for at hjælpe 
sponsorudvalget – klubmedlemmer som tilbyder sin hjælp til sponsorudvalget. Der er behov for støtte både 
i forhold til kontakten til eksisterende sponsorer men også opgaven med henvendelse og salg til nye 
sponsorer. 
 

9. Orientering og eventuelt 

Der skal nedsættes jubilæumsudvalg for 2020 snarest muligt. 
 
Lars Agergaard har haft møde med Telesikring som giver et tilbud på dørsikring og adgangskontrol. 
 
Kommende møder: 
 
25. Maj 2020 kl. 19.30 
 
 
Referent 
Bjarne Voigt Hansen 
 
 
 
 


