
 
 
 

Halsted Kloster Golfklub – Maribovej 252 – 4900  Nakskov 

Referat fra bestyrelsesmøde 

31. juli 2020 kl. 17.00 

Deltagere: Gert Meyer Madsen, Bente Clausen, Lars Agergaard, Vivi Opstrup, 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 og nye aftaler indarbejdet i revideret to do list. Der blev blandt andet drøftet muligheder for 
forbedring af indspilsgreen, som Kvalholdet gerne vil bruge tid på at forbedre og opgradere. 
 
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. Baneudvalgsformand og bestyrelsesmedlem: Formanden indstiller til bestyrelsen, at Michael 

Hedegart udpeges til Baneudvalgsformand og samtidig indtræder i bestyrelsen. Torben E. Hansen, 

som bestyrelsen tidligere har udpeget som suppleant er indforstået med dette. 

2. Buggy udlejningsordninger: Formanden vil gerne drøfte de nuværende ordninger om 

buggyudlejning. Vi har p.t. et 10-turskort og et 10-turshandicap kort til nedsat pris. 

3. Udenlandske gæster: Der er begyndt at komme greenfee gæster fra Femern Projektet. Vi skal 

drøfte hvordan vi forbereder os på dette. 

4. Maskinpark: Ny fairwayklipper er leaset, Hvad gør vi med den "gamle"? 

5. Tilbud fra Telesikring på dørlåse: Lars A fremlægger det tilbud han har modtaget. 

6. Match for frivillige: Der skal fastsættes en dato for denne match og vi skal have aftalt, hvem der 

skal deltage. 

7. Terrasse: Krogsbølle har nogle problemer med at udføre arbejdet nu. Formanden redegør for 

situationen. 

8. Parmatch - drøftelse af indkøb til matchen og præmiestørrelse. 

9. Backtee – Konceptet ændres i 2021, så vi skal købe varer og binde penge i et varelager. 

10. DGU - repræsentantskabsmøde 

11. Høring svineproduktion 

12. Ældresagen og golf. 

Referat: 

http://www.onedrive.com/
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Ad 1. Bestyrelsen udpegede Michael Hedegart til bestyrelsen og baneudvalgsformand som indstillet. Der 
arbejdes på at udvide baneudvalget, og bestyrelsen kontakter yderligere ressourcepersoner.  
 
Ad 2.  Handicapkort ændres så midlertidigt handicappede kan få refunderet ubrugte klip når de ikke 
længere har brug for det. 
 
Ad 3. Der er enighed om at vi skal være offensive, lave aftaler og bygge videre på de henvendelser vi har 
fået fra henholdsvis hollandske og engelske gæstearbejdere. Forudsætning for at indgå greenfeeaftaler 
med de pågældende er at de har nationalt golfkort. De der ikke har tilbydes spil på vores par-3 bane. Bjarne 
Voigt kontakter Stig Rømer Winther Femern Belt Development for at skabe yderligere kontakt og 
sponsorat. 
 
Ad 4. Greenkeeper er tilfreds med den nye fairwayklipper, og de gamle fairwayklippere skal kun bruges 
sporadisk. Den nye for baneudvalgsformand tjekker om mulighederne for salg sammen med greenkeeper. 
De disponerer herefter. 
 
Ad 5. Det godkendes at der investeres i det nye adgangssystem - Lars Agergaard effektuerer. 
Medlemmerne skal betale symbolsk beløb for at få udleveret adgangsbrik i sekretariatet. 
 
Ad 6. Frivilligmatch gennemføres den 19. september 2020. Bestyrelsesformanden inviterer frivillige og 
kontakter formanden for det enkelte udvalg for at få hjælp til opgaven. 
 
Ad 7. Renovering af terrasse udsættes til næste år på grund af Corona. 
 
Ad 8. Fortæring til matcher, herunder Par-match forestås af restauratøren som koordinerer alle indkøb i 
den anledning. Præmiedisponering balanceres, og det er vigtigt at matchen i lighed med Pro-Am generer et 
overskud til Halsted Klostergolfklub. 
 
Ad 9. Backtee vil ikke længere stille kommissionslager til rådighed. Der er enighed om at vi reducerer 
kollektionen i et forsøg hvor vi indkøber vores eget lager på Backtee. 
 
Ad 10. DGU - repræsentantskabsmøde den 12. september 2020 – Lars Agergaard og Lars Rasmussen 
overvejer deltagelse. 
 
Ad 11.  Formanden har afgivet indsigelse vedrørende Højfjeldevej 5 som omlægges til svineproduktion, 
hvilket bestyrelsen bakker op om. 
 
Ad 12. Ældresagen vil gerne benytte par 3 banen, og får tilbudt dette på samme vilkår som firmasporten. 
 
 

3. IT-systemer og webmaster 
 
Lars Agergaard orienterer om it-systemer og web. 
 
Referat: 
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Intet nyt 
 
 

4. Status på baneudvalg, husudvalg og bygnings- og vedligeholdsudvalg. 
 
Ole Ottosen fratræder af helbredsmæssige årsager.  

Baneudvalgsformanden har ansvar for banen og kontakt til husudvalg og bygnings- og 

vedligeholdelsesudvalg status for arbejdet i udvalgene.  

Referat 
 
Tak til den afgående baneudvalgsformand.  
 
Bestyrelsesformanden oplyste at greenkeeper har oplyst at der bakkes godt op fra de frivillige, og at der p.t. 
er de nødvendige ressourcer til rådighed. 
 
John Revers er i gang med bygningsrenoveringen.  
 
5. Regnskabsopfølgning, likviditet og antal medlemmer – Kassereren 
 
Bente Clausen orienterer om budgetopfølgning, om aktuel likviditet og antallet af medlemmer. 

Referat: 
 
Der er p.t. 415 medlemmer, 14 juniorer og 13 nye prøvemedlemmer er indmeldt. Likviditeten er fornuftig 
og vi får formentlig ikke brug for udsættelse af afdrag som Halsted Kloster har tilbudt. 
 
Vi har en god indtjening på greenfee, idet vi har flere besøgende end vi har forventet. 

 
6. Turneringsudvalg samt handicap- og regeludvalg 
 
Lars Rasmussen giver en status over turneringer, matcher og aktiviteter i handicap- og regeludvalget.   
 
Referat: 
 
Lars har fået samlet jubilæumsudvalg, og der arrangeres et møde i august. Der forsøges at få en sponsor til 
afslutningsmatchen. 
 
7. Begynderudvalg, juniorudvalg og pro-træning 
 
Vivi Opstrup giver en status på begynderaktivitet og pro-træning, herunder status for juniortræning. 

Referat: 
 
Der er startet 32 begyndere, og vi har forventning om knapt 30 indmeldelser i 2020. Der arrangeres 
begyndermatch den 29. August 2020. 14 juniorer er en stor succes med god opbakning fra hjælpetrænere. 
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Der er enighed om at søge yderligere fonde til at understøtte aktiviteter for juniorer. Vivi Opstrup 
fremsætter forslag til investering på kr. 20.000 og koordinerer en ansøgning til SEAS-fonden sammen med 
Bjarne Voigt Hansen.  
 
8.  Sponsorudvalget 
 
Bjarne Voigt Hansen er kontaktperson til sponsorudvalgsformanden og giver en status for 
sponsorsituationen. 
 
Referat: 
 

a. Sponsordag d.30.8.: Pt. kun én tilmelding (AC Revision). Deadline for tilmelding er den 14. 

August 2020. Arrangementet aflyses i 2020 hvis ikke vi får mindst 10 tilmeldinger. Bjarne Voigt 

udsender reminder. 

b. Rustfri DK Design har sponsoreret to standere med berøringsfrie spritgel dispensere til 

klubhuset.  Seniorklubben er adviseret og overvejer at støtte med indkøb af sprit/gel til 

standerne. 

c. Lolland Fysioterapi har foreløbigt tegnet hul 3 for 2020.  

d. Uret ved drivning range er sponseret af Byens Ure og Guld sendes til eftersyn hos sponsoren. 

 

9. Orientering og eventuelt 

Indbydelse til arrangement hos Backtee den 27. August 2020 – formand og Vivi Opstrup deltager. 
 
Kommende møder: 31. August 2020 kl. 19.00 
 
Referent 
Bjarne Voigt Hansen 


