
 

Dagsorden Generalforsamling 

onsdag den 27. februar 2019 kl. 19.00 på Halsted Hus i skolebygningen  

1. Valg af dirigent og stemmetællere: 
Bestyrelsen foreslår Ove Korfitzen som dirigent 

Beslutning: 
Ove Korfitzen valgt. Mette og Mogens Kopytko valgt som stemmetællere. Dirigenten 
erklærede generalforsamlingen lovlig. 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 
Formanden fremlægger beretning til godkendelse 

Beslutning: 
Generelt 
Golfklubbens jubilæum markeres først i 2021, der er jubilæumsår ift. spil på banen. Der 
nedsættes et udvalg. 
Der er med succes etableret drænbrønde på hul 3 og 11. Dræning af driving range er en 
stor økonomisk byrde. Der er afslag om støtte fra A.P. Møllers fond samt Halsted Kloster 
Gods. Der afventes svar fra Lolland Kommune. 
Medlemstal 
Stabilt medlemstal. Tak til begynderudvalget for deres indsats. Golfens dag i 2019 
afvikles over to dage. 
Samarbejdet med Halsted Kloster Gods 
Ny 3-årig aftale med Halsted Kloster Gods om lejevilkår er på plads. 
Stadig ingen afklaring af problematikken omkring grundskyldspromillen. 
Sponsorer 
Bjarne Fallesen ny formand for sponsorudvalget. Opfordring til medlemmerne om en 
aktiv indsats ift. mulige sponsorater. 
Stigning i greenfee-indtægterne. Fint samarbejde med Golf og Go’nat. Pæn omtale i 
Golfavisen og Golfbladet. Samarbejdet med golfklubber på Sjælland og Fyn er ikke det 
store tilløbsstykke. Aftale i 2019 med websiten Nordic Golfers, der formidler golfrejser i 
Norden. Få uddelte vouchers kommer retur. 
Baneservice-kontrol. 
Baneservice-kontrol har en fin, præventiv virkning. 
Golfbanen. 
Skuffende opbakning til arbejdsdag på banen. Der er etableret toilet ved hul 16. Flere 
teesteder trænger til en kærlig hånd. Dalende opbakning til frivilligt arbejde på banen, 
hvor der er behov for megen hjælp. Banen hårdt angrebet af muldvarpeskud hen over 
vinteren. Problematikken omkring arealet ved hul 10 er løst på en for klubben særdeles 
tilfredsstillende måde - arealet bibeholdes og drikkevandposten genetableres. Næsten 
alle fairways gensået i 2018. Tak til banepersonale og frivillige hjælpere. 
Protræner. 
Samarbejdet med pro-træner Thomas Greisgaard stopper i den form, det har haft i 
2018, idet TG er blevet ansat i Maribo Sø Golfklub. Der etableres dog et samarbejde i 
2019, hvor TG er i Halsted to dage om ugen. Aftalen er endnu ikke skriftlig. 
Sekretariat. 
Tak til de frivillige i sekretariatet. Alle tager en tørn med igen i 2019. 
Klubhus og andre bygninger. 
Trods omfattende udvendig reparation af klubhuset i 2017, er der stadig behov for 
småreparationer. Stor hjælp fra Krogsbølle ifm. maling af maskinhus. Ny placering af 
buggyes. 
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Matcher. 
Fint år ift. afvikling af matcher trods vigende sponsorstøtte. Louis Nielsen sponsor for 
åbningsmatchen i 2019. 
Frivillige. 
Tak til alle frivillige, men stadig behov for hjælp på mange områder. 
Nye golfregler mm. 
Tak for fint arbejde af Piet Beke og Mogens Kopytko ift. implementering af de nye 
golfregler. Permanet regel- og handicapudvalg fra sæson 2019. Nyt handicapsystem fra 
2020.  
Persondataforordning. 
Arbejdet med at implementere regler for behandling af personfølsomme oplysning er i 
proces. 
Golfhæftet. 
Klubben samarbejder med Golfhæftet. Opfordring til at købe Golfhæftet gennem 
klubben. 
Bestyrelsen. 
Formanden takkede bestyrelsen for samarbejdet i sæsonen.  

Bemærkninger til beretningen: 
En enkelt opfordring fra TEH om at gøre gensåning af fairways til en årlig rutine. 

Formandens beretning herefter enstemmigt godkendt. 

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 
Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse 

Beslutning: 
BC indledte med at konstatere, at årets resultat med et overskud på 118.000 kr. var 
tilfredsstillende. Herefter valgte hun at kommentere enkelte af regnskabets noter: 
Næsten alle juniormedlemmer er elever fra efterskolen. 
Større udlejning og dermed indtjening på udlejning af buggyes i 2018. 
Fald i kommunalt tilskud i 2018, en udvikling, der må formodes at fortsætte. 
Boldvasker fra Seniorklubben 
Engagementet med Golfhæftet gav 2300 kr. 
Initiativer med Storstrøms Forsikring ved Peter Kamper gav 4750 kr. Ordningen 
fortsætter i 2019, og der var opfordring til at benytte den. 
Mødeudgifterne er ikke udelukkende henført til bestyrelsesmøder, men en generel udgift 
til al, koordineret mødeaktivitet i klubben. 
Der er skiftet leverandør ift. indkøb af diesel, hvilket har medført pæn besparelse. 
Halsted kloster Gods har sammenlagt matrikler, så golfbanen nu er at betragte som 
landbrugsjord, hvilket burde styrke vores sag i landskatteretten, og ligeledes medfører, 
at vi i henhold til kontrakten ikke skal betale grundskyld. 
Forholdsvis stor udgift til alarmsystemer, vagtordning mm. Forskellige tiltag overvejes. 
Gebyr på Mobilpay-betalinger. 

Herefter gennemgik BC balancen, hvor det blev nævnt, at lånet fra Halsted Kloster 
forventes afviklet i 2026. 

Der var enkelte spørgsmål til fremlæggelsen, og de var udelukkende relateret til 
alarmsystemet. Der arbejdes med forskellige tiltag. 

Regnskabet for 2018 blev herefter enstemmigt godkendt. 
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Kassereren sammenlagde punkterne regnskab og budget, og havde følgende 
bemærkninger ift. budgettet: 
Budgettallene for kontingentindtægter, sponsorater samt greenfee- og matchindtægter 
sat defensivt. 
Der arbejdes på en løsning, så medhjælper på banen kan arbejde på fuld tid. Aftalen 
skal være på et niveau, som klubben kan honorere. 
LA arbejder på model, der kan sænke udgifterne til telefoni. 
Alle medlemmer er forsikrede ved spil på banen i kraft af medlemskab af DIF/DGU. 
Greenkeeperen har gennemgået og værdisat maskinparken, og det viser sig, at værdien 
af maskinparken er højere end værdisat i regnskabet. På den baggrund stoppes 
afskrivningen i en periode, men der hensættes til gengæld et beløb på 100.000 kr. i 
budgettet for 2019 adresseret til dræningsanlæg.  
Tekniske udfordringer ift. betaling til Maribo Sø Golfklub for udlån af TG søges afklaret 
snarest. 

Der budgetteres med et overskud i 2019 på godt 227.000 kr. 

Forslaget om uændret kontingent vedtaget med akklamation. 

Generalforsamlingen godkendte herefter enstemmigt budgettet for 2019. 

4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 
a) Kassereren fremlægger budget til godkendelse. 
b) Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser 

          Beslutning: 
          Se under pkt. 3. 

5. Fremlæggelse af masterplan 

• Bestyrelsen har udarbejdet revideret masterplan som fremlægges for 
generalforsamlingen til drøftelse. Responsen vil blive anvendt som inspiration for 
bestyrelsens arbejde. Revideret masterplan er fremlagt på klubbens hjemmeside. 

Beslutning: 
Masterplanen er et idekatalog, hvor alle klubbens medlemmer kan komme med ideer til 
ændringer/forbedringer på banen. 
De nye golfregler skal implementeres i planen, så der er kongruens med gældende 
regelsæt, herunder lokalregler. 
Opfordring til at have fokus på Par-3 banen i 2019. 
Der var ingen spørgsmål til punktet, der derefter blev taget til efterretning. 

6. Indkomne forslag 
Der er ikke indkommet forslag til bestyrelsen 

Beslutning: 
Punktet bortfalder, da der ikke er indkommet forslag til bestyrelsen. 

7. Valg 
Afgående bestyrelsesmedlemmer  
a) Kasserer i ulige år - modtager genvalg med bestyrelsens opbakning 
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b) Sekretær i ulige år - modtager genvalg med bestyrelsens opbakning 

c) Brian Molsing i ulige år og modtager ikke genvalg – bestyrelsen foreslår Vivi Opstrup 

d) Lars Rasmussen blev valgt for et år - modtager genvalg for to år med bestyrelsens 
opbakning 

e) Bjarne Tolstrup udtræder før tid - bestyrelsen foreslår Ole Ottosen, som i givet fald 
vælges for et år.  

f) Bestyrelsen udpeger selv suppleanter og har aftale med Torben E. Hansen og Anne-
Grethe Laursen. 

g) Valg af revisor for et år 

Bestyrelsen foreslår 2 interne revisorer Allan Hansen og Mogens Opstrup med Susan 
Nielsen som revisorsuppleant. 

Beslutning: 
Ad. A: Bente Clausen valgt. 
Ad. B: Bjarne Voigt Hansen valgt. 
Ad. C: Vivi Opstrup valgt 
Ad. D: Lars Rasmussen valgt 
Ad. E: Ole Ottosen valgt. 
Ad. F: Torben E Hansen og Anne-Grethe Laursen valgt. 
Ad. G: Allan Hansen, Mogens Opstrup og Susan Nielsen valgt. 

8. Eventuelt 
a. Bertelpokal 
b. Pokaler for klubmesterskaber 

                 
           Drøftet: 
           Poul Martin havde et spørgsmål angående boldvaskeren - den repareres af Mogens. 
           Ove Korfitzen havde et ønske om en boldopsamler ved DR - formanden positiv, 
           kassereren mere forbeholden. 
           Ole Jørgensen pointerede, at maskinparken skal være i orden, så den ikke skader banen. 
           Tommy Hansen spurgte til, hvor alle de billeder, der blev taget i løbet af en sæson, blev   
           af. Svaret var, at klubben var meget forsigtig ift. at offentligøre disse billeder, da  
           lovgivningen på området er meget striks. 
           Ole Iversen spurgte til, hvorledes de frivillige var dækket forsikringsmæssigt ved evt.      
           skade i forbindelse med arbejdet på banen, samt vilkår/procedure for udlevering af              
           sikkerhedssko. Svaret var, at de frivillige er forsikringsmæssigt dækket og bestyrelsen 
           vil se på spørgsmålet om sikkerhedsudstyr. 
           Bjarne Olsen roste den nye praksis med bolde på DR om vinteren. 

           Bertelpokalen blev i år fortjent tildelt Inge B Hansen. Formanden motiverede beslutnin- 
           gen ved at pege på ikke blot det store arbejde som restauratør, men også for hendes  
           indsats i sekretariatet samt med regionsgolf. Et populært valg, som afstedkom aftenens 
           største og længste bifald. Inge takkede for hæderen og rettede en tak til alle hendes  
           hjælpere. 
           
           Der var ligeledes stor tak for indsatsen til de to afgående bestyrelsesmedlemmer Bjarne  
           Tolstrup og Brian Molsing. 
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           Ikke alle klubmestre var til stede, men der var pokaler, til dem, der var mødt frem,  
           samt tillykke til de øvrige. Det var: 
           Herrerækken - Casper Ask 
           Dame Senior - Mette Kopytko 
           Midtage Herre - Jacob Andersen 
           Herre Senior - Henrik Molsing 
           Herre Veteran - Rene Thauner 
           Herre Superveteran - Mogens Opstrup. 
           Puttemester - Tommy Hansen 

           Formanden afsluttede generalforsamlingen med at tanke for fremmødet samt bede for- 
           samlingen udbringe et Længe Leve for Halsted Kloster Golfklub. 

Halsted, den 1. marts 2019. 

Referat 
Torben E Hansen 

_______________________________________        ______________________________________ 

            Ove Corfitzen, dirigent                                      Gert Meyer Madsen, formand. 
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