
 
 
 

Halsted Kloster Golfklub – Maribovej 252 – 4900  Nakskov 

Referat af bestyrelsesmøde 

6. januar 2020 kl. 19.00 i klubhuset 

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

Rasmussen og Bjarne Voigt Hansen. Afbud fra Lars Agergaard. 

 
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 revideret 
 
 
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. Protræner kontrakt 
2. Greenkeeperelev 
3. Indkøb til shop 
4. Møde med Halsted Kloster i januar 
5. Sæsonplanlægning 2020 
6. Udlån af klubhus til medlemmer – pris 
7. Masterplan – udsendt separat 

 
Referat: 
 
Ad 1. Der er indgået aftale med Jeremy som Pro. 
Ad 2. Forløbet er på plads og Sonja er tilbage i marts. 
Ad 3. Der er aftaler på plads vedrørende shoppen. 
Ad 4. Formanden indkalder til møde - temaer BBR, vandvarmer, vandløb tjekkes af naturfredningen, og 
nabohøring i forhold til skolen. 
Ad 5. Matchkalender – Lars Rasmussen indkaldes til sæsonmøde som aftenmøde for formændene for 
klubberne. Der holdes golfens weekend igen i 2020.   
Ad 6. De to bagerste lokaler i klubhuset kan lejes ud for 20 kr. pr. stol ligesom der skal betales proppenge 
for vin og spiritus. Der skal købes øl og vand i klubben. 
Ad 7.  Den fremlagte masterplan oversendes til generalforsamlingen til drøftelse.  
 
 
3. Generalforsamling 

http://www.onedrive.com/
http://www.onedrive.com/
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Generalforsamlingen i 2020 som afholdes onsdag den 26. februar 2020 kl. 19.00 skal planlægges. Endelig 
dagsorden, masterplan, beretning, regnskab og budget der skal godkendes til fremlæggelsen for 
generalforsamlingen fremlægges på bestyrelsesmøde den 2. februar 2020. 

Der er bestilt annoncering i Extraposten i uge 7 senest 14 dage før generalforsamlingen. 

Opmærksomhedspunkter til generalforsamlingen opsummeres endeligt på mødet i februar, men på dagens 
bestyrelsesmøde forberedes ansvarlige for generalforsamlingens afvikling samt valg til bestyrelse, herunder 
om afgående bestyrelsesmedlemmer er villige til genvalg. 

På valg er:  Formand Gert Meyer Madsen, Ole Ottosen og Lars Agergaard. 

Bestyrelsen udpeger selv suppleanter og har i indeværende år aftale med Torben E. Hansen og Anne-
Grethe Laursen.  

Valg af revisor for et år Bestyrelsen har i indeværende år peget på interne revisorer Allan Hansen og 
Mogens Opstrup med Susan Nielsen som revisorsuppleant.  

Reglerne for generalforsamlingen kan ses af vedtægternes §4 og 5 på klubbens hjemmeside via dette link 
 
Medlemmerne skal være opmærksomme på at forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 
1. februar 2020. 
 
Referat: 
Opgavefordelingen aftalt. 
 
Alle bestyrelsesmedlemmer der er på valg er villige til genvalg. 
 
Regnskab og budget fremlægges 8 dage før generalforsamlingen. Blanketter til fuldmagter kan hentes på 
nettet og fremlægges i klubhuset.  
 
 

4. IT-systemer og webmaster 
 
Lars Agergaard orienterer om området. 
 
Referat: 
Udsættes til næste møde. 
 
 

5. 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 

http://www.halstedklostergolfklub.dk/uploads/generalforsamling%202017/vedt%C3%A6gter.pdf
http://www.halstedklostergolfklub.dk/uploads/generalforsamling%202017/vedt%C3%A6gter.pdf
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Der er købt tre maskiner for kr. 147.000 - fairway- og to roughklippere. Ole Ottosen kontakter Tryg-
forsikring med information om maskiner der er henholdsvis købt og udtaget af drift.  
 
Der er indkøbt nye træer som plantes som erstatning for de træer som er gået ud. 
  
 
6. Regnskabsopfølgning, likviditet og antal medlemmer – Kassereren 
 
Bente Clausen orienterer om budgetopfølgning, om aktuel likviditet og antallet af medlemmer. 

Budget 2020 – indledende drøftelse 

 
Referat: 
Punktet bliver behandlet på næste møde, men på nuværende tidspunkt overholdes budgettet.  
 

 
7. Turneringsudvalg samt handicap- og regeludvalg 
 
Lars Rasmussen giver en status over turneringer, matcher og aktiviteter i handicap- og regeludvalget.   
 
Referat: 
 
Der indkaldes til planlægningsmøde vedrørende matcherne. 
 
Pokaler er indhentet og graveret så de kan udleveres på generalforsamlingen. 
 
8. Begynderudvalg, juniorudvalg og pro-træning 
 

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

Referat: 
 
Vi har skrevet til DGU og tilmelding os til Golfens dag som afvikles som Golfens weekend i vores klub. 
Pro-træning er på plads – der er indgået aftale med Jeremy. 
 
9.  Sponsorudvalget 
 
Bjarne Voigt Hansen er kontaktperson til sponsorudvalgsformanden og giver en status for 
sponsorsituationen. 
 
Referat: 
Intet nyt i forhold til sidste møde.  
Der er en match hvor vi mangler sponsor – gode ideer modtages med tak. 
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10. Orientering og eventuelt 

Politiet orienterede om at der var to kurve og 9 bolde fra tyveriet i 2019 – formanden har afhentet dette. 
 
Bertelpokalen blev aftalt.  
 
Kommende møder: 
2. februar 2020 kl. 09.00 afholdes regnskabsmøde hos kassereren - der må ikke spises hjemmefra. 
26. februar 2020 kl. 19.00 afholdes generalforsamling 
 
 
 


