
 
 
 

Halsted Kloster Golfklub – Maribovej 252 – 4900  Nakskov 

Referat fra bestyrelsesmøde 

31. August 2020 kl. 19.00 

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: 
Gennemgået og aftalt justering af to do list. 
 
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. Parmatch, nye tovholdere 

2. Shop, indkøb næste år 

3. Sekretariatet, sidste åbningsdag 

4. Status på ny dørlukning 

5. Pro næste år, forny aftale med Jeremy 

6. Jord fra Efterskolen, vi har fået tilbudt noget muldjord 

7. Dykkere i vore søer, 15000 bolde fisket op 

8. Masterplan, skal vi fortsætte eller droppe den 

9. Jubilæumsudvalg, status. 

 

Referat: 
 
Ad 1 – Parmatch er gennemført med succes. Der er enighed om at fortsætte, gerne med mix -klubben som 
koordinator i forhold til de mange frivillige som fortsat bakker op om arrangementet.  
 
Ad 2 – Back-tee leverer ikke længere varer i kommission. Bestillinger i 2021 leveres i uge 10 med 60 dages 
betalingsfrist.  
 
Ad 3 – Sekretariatet lukkes efter uge 42, dog forlænges en uge hvis vi får Indian Summer. Der bliver 
forsøgsvis åbnet i weekender herefter. 
 
Ad 4 – Systemet er købt og leveres i starten af oktober. Udlevering af adgangsbrikker sker umiddelbart 
efter at systemet er åbnet.  
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Ad 5 – Begge parter er tilfredse med samarbejdet, som fortsætter også i 2021 på samme vilkår som i 2020.  
 
Ad 6 – Klubben vil gerne modtage jord fra efterskolen. 
 
Ad 7 – Godt initiativ som giver klubben en indtjening på kr. 2.200. 
 
Ad 8 – Der er opbakning til en fortsat vedligeholdelse af masterplanen. 
 
Ad 9 – Lars Rasmussen oplyste at han har udpeget medlemmer til jubilæumsudvalget. Bestyrelsen er 
indstillet på at der afsættes midler til arrangementer i 2021. 
 

3. IT-systemer og webmaster 
 
Lars Agergaard orienterer om it-systemer og web. 
 
Referat: 
 
Ulla Kristensen har tilbudt at læse korrektur på hjemmesiden.  
 
Klubben har løbende taget tiltag til at overholde GDPR-reglerne. Der er behov for et blik fra en ekspert på 
området, og klubben har  medlem med kompetencer på området. Bente Clausen kontakter for at få hjælp 
til at slutte opgaven med GDPR. 
 
4. Status på baneudvalg, husudvalg og bygnings- og vedligeholdsudvalg. 
 
Baneudvalgsformanden har ansvar for banen og kontakt til husudvalg og bygnings- og 

vedligeholdelsesudvalg status for arbejdet i udvalgene.  

Referat 
 

a. Baneudvalgsformanden vil gerne have oversigt over hvordan banen skal klippes efter seneste slope 
– Piet Beeke kontaktes for at få sat banen op. 

 

b. Budget for baneudvalget - gennemgås under kassererens budgetopfølgning. 
 
c. Herrernes T-sted på hul 18 er udfordret af manglende sollys. Der tages initiativ til rydning af 

beplantning for at sikre sollys til T-stedet, så kunstgræsmåtter kan fjernes. 
 

d. Vanding af greens etc. kræver styring. Det undersøges hvilke muligheder der er for styring via app 
på mobiltelefon. 

 

e. Sand til bunkers: Der tages prøver i løbet af efteråret, hvorefter der efterfyldes med nyt sand. 
 

f. Manglende græs ved drivningrange: Der tages i løbet af efteråret initiativ til at så nyt græs på 
området ved drivingrange som er meget slidt. 
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g. Muldvarpe: Der opfordres til at et eller flere medlemmer påtager sig opgaven med at sætte og 
tømme fælder. Der er fanget og indsamlet i alt 200 muldvarpe indeværende år. 

 

h. Toiletter rengøring: Der er for få hjælpere til denne opgave, hvorfor interesserede medlemmer 
opfordres til at tilmelde sig som hjælper til Husudvalget. 

 

i. Vedligehold af søer: Søerne kræver løbende vedligehold, og klubbens medlem Henrik Marcussen 
har kompetencer på området, hvorfor han kontaktes for rådgivning. 

 

j. Der opsættes spærring for buggy ved undergangen under hovedvejen. 
 

k. Kofoedsminde har tilbudt at de vil rydde krat mellem terrasse og puttinggreen, hvilket iværksættes 
asap. 

 
l. Hul 17 og hul 14 er vandlidende, og der kan for kr. 15.000 gennemføres rørlægning som fjerner 

udfordringen. Beløbet blev bevilliget. 
 

m. Såmaskine<: Baneudvalgsformanden oplyste at der er behov for indkøb af såmaskine. Det blev 
aftalt at baneudvalgsformanden kan købe såmaskine for provenu ved salg af maskiner og redskaber 
som er i overtal. 

 
n. Klubben har vertikalskærer i maskinparken, og der vil fremover blive gennemført skæring mindst en 

gang årligt. Det gennemføres første gang i efteråret 2020. 
 
 
5. Regnskabsopfølgning, likviditet og antal medlemmer – Kassereren 
 
Bente Clausen orienterer om budgetopfølgning, om aktuel likviditet og antallet af medlemmer.  

Referat: 
 
Budgetopfølgning og likviditet taget til efterretning.  

 
6. Turneringsudvalg samt handicap- og regeludvalg 
 
Lars Rasmussen giver en status over turneringer, matcher og aktiviteter i handicap- og regeludvalget.   
 
Referat: 
 
Agromatch gennemføres den 20. september med Gustav Von Rosen som sponsor på matchen.  
 
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. 
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Referat: 
 
37 i gang – 23 har meldt sig ind i klubben. Kun to medlemmer har meldt fra, og vi forventer at vi får i alt 35.  
 
Juniorudvalget ønsker skilte/figurer med 50 – 100 meters markeringer, som stimulerer træning for børn og 
juniorer. Der er søgt kr. 15.000 ved DGI til figurer og SLAG-køller.  
 
Juniorer på stor bane: Genoptages på næste møde med inspiration fra regelsæt fra andre klubber, 
eksempelvis Vejen. 
 
8.  Sponsorudvalget 
 
Bjarne Voigt Hansen er kontaktperson til sponsorudvalgsformanden og giver en status for 
sponsorsituationen. 
 
Referat: 
 
Intet nyt 

 

9. Orientering og eventuelt 

Kommende møder:  mandag den 26. oktober kl. 17.00 
 
 
Referent 
Bjarne Voigt Hansen 


