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Referat, Generalforsamlingen 

onsdag den 26. februar 2020 kl. 19.00 på Halsted Hus i skolebygningen  

1. Valg af dirigent og stemmetællere: 
Bestyrelsen foreslår Ole Iversen som dirigent. 
 
Beslutning: 
Ole Iversen valgt. Kenneth og Jette Skovdam valgt som stemmetællere. Dirigenten konsta-
terede, at generalforsamlingen var lovlig og dermed beslutningsdygtig. 
 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 
Formanden fremlægger beretning til godkendelse 
 
Beslutning: 
Generelt 
Formanden indledte med at konstatere, at vi i 2019 ikke havde haft de store vejrmæssige 
problemer, men hæftede sig ved de udfordringer, som arealet ved tee-stedet på hul 10 og 
det opsagte samarbejde med Maribo Sø på trænerområdet, havde givet. Tak til de frivillige 
for indsatsen i sæsonen. 
Medlemstal 
Stadig stabilt medlemstal. Tak til begynderudvalget for deres indsats.  
Samarbejdet med Halsted Kloster Gods 
Fint samarbejde med Halsted kloster Gods. Bortforpagtningen af godsets jord får ingen ind-
flydelse på golfklubben.Vil gerne være medsponsor af årets Pro-Am jubilæumsmatch. Mid-
lertidige lejeaftale videreføres til udgangen af 2020. 
Stadig ingen afklaring af problematikken omkring grundskyldspromillen. 
Sponsorer samt greenfee. 
Tak til udvalget for en fint indsats. Der skal stadig gøres et stort stykke arbejde for at fast-
holde og finde nye sponsorer. 
Opfordring til medlemmerne om en aktiv indsats i forhold til mulige sponsorater. 
Samme antal greenfeegæster som i sidste sæson. Fint samarbejde med Golf og Go’nat. 
Aftalen med Nordic Golfers og Golf Connection bliver ikke fornyet.Klubben accepterer ikke 
anvendelse af Golfhæftet for flexmedlemmer. Køb af golfhæftet gennem klubben giver en 
lille fortjeneste til golfklubben. Megen ros fra gæster til banen, men der efterlyses en bedre 
skiltning. 
Baneservice-kontrol. 
Baneservice-kontrol har en fin, præventiv virkning. 
Golfbanen. 
Græsslåning hele året måske et kommende tema - ikke uproblematisk, hvis det bliver aktu-
elt.DGU har megen fokus på miljøudfordringen og overvejelser om at følge gode ideer fra 
andre klubber. Oprensning af banens søer påkrævet. Svensk dykkerfirma samler bolde fra 
banens søer i løbet af marts. Afslag fra A.P. Møllers fond til dræningsprojekt og ikke de 
store forventninger til ansøgning i Lolland Kommune. 
Jobtræningsperson fast ansat i flexjob. Klubben er blevet godkendt som uddannelsessted 
og greenkeeperlærling ansat pr. 1. marts. Tre nye, brugte, maskiner købt til kommende sæ-
son. 
Tak til banepersonale og frivillige hjælpere. 
Protræner. 
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Maribo Sø har opsagt pro-trænersamarbejdet med Thomas Greisgaard. Nyt samarbejde 
med Jeremy Twitchett i 2020. Vi har efterfølgende opsagt samarbejdet med Maribo Sø om-
kring pro-shoppen. Klubben/sekretariatet vil fremadrettet selv drive shoppen i en kommissi-
onsordning med Backtee. Golfkøller/jern mm. vil for nærværende ikke være en del af vare-
sortimentet.  
Sekretariat. 
Tak til de frivillige i sekretariatet. Alle tager en tørn med igen i 2020. Åbning 6. april. 
Klubhus og andre bygninger. 
Terrassen ved klubhuset rettes op efter aftale med Krogsbølle-gruppen. Nye parasoller fra 
Carlsberg. Stor og flot indsats fra restauratøren. Tak til Hus-udvalget for indsatsen i 2019. 
Matcher. 
Matchsponsorer hænger ikke på træerne. ProAm har ligeledes udfordringer med at skaffe 
sponsorer til en matchform, der har store udgifter. Matchansvarlige for Par-matchen tager 
en tørn med igen i 2020. 
Nye golfregler mm. 
Tak for fint arbejde af Piet Beke og Mogens Kopytko i forhold til implementering af de nye 
golfregler. Indførelse af nyt handicapsystem udsættes til 2021.  
Bestyrelsen. 
Formanden takkede bestyrelsen for samarbejdet i sæsonen.  
 
Bemærkninger til beretningen: 
Bjarne Pedersen rejste en problematik omkring hjertestarteren og det aflåste klubhus i vin-
terhalvåret, da ikke alle medlemmer har nøgle til klubhuset. Udgiften til placering af en 
udendørs hjertestarter er 5.000 kroner. Ole Ottosen svarede, at hjertestarteren var frameldt 
om vinteren, men at der forefandtes hjertestartere på både selve efterskolen og eftersko-
lens skoleafsnit. Susanne Møllenbach bemærkede, at man kunne ansøge Trygfonden om 
hjertestartere, hvilket skulle ske inden 1. marts eller 1. september.   
 
Formandens beretning herefter enstemmigt godkendt. 
 
 

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 
Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse 
 
Beslutning: 
BC indledte med at bemærke, at bestyrelsen på deres sidste møde møde havde godkendt 
regnskabet, hvorefter hun konstaterede, at årets resultat på 132.306 kroner var lavere end 
budgetteret, men at det naturligvis havde sine forklaringer bl.a. investering i maskinparken. 
På den baggrund var årets resultat tilfredsstillende. 
Klubbens likvide midler er lavere end året før, men når der fraregnes et for tidligt betalt be-
løb på 77.000 kroner til Halsted Kloster Gods, drejer det sig om overskuelige 40.000 kro-
ner. Lånet til Klostret forventes indfriet i 2026. Hensatte midler på 100.000 kroner til dræ-
ning brugt løbende.(Stadig) intet nyt fra Landskatteretten. 
På indtægtssiden blev der udtrykt håb om/forventning til, at overskuddet i shoppet i 2020 vil 
blive større end 2019, efter vi selv har overtaget driften. Afregningen med Maribo Sø ikke 
tilfredsstillende. Der skal skaffes 10 nye medlemmer med OK-kort, hvis ordningen skal fort-
sætte. Aftalen med Louis Nielsen skal udredes i forhold til, hvordan rabatbeløb tilgår klub-
ben. 
Mange små vedligeholdelsesudgifter i år - det løber op, men er en nødvendig udgift. En di-
verseudgift på cirka 40.000 kroner skal henregnes til maling af maskinhus mm. Nedgang i 
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telefonudgifter takket være omlægning. Der er skiftet forsikringsselskab til Tryg. Marginal 
stigning i personaleudgifterne 
 
 
 
Regnskabet for 2020 blev herefter enstemmigt godkendt. 
 
 
 
Kassereren sammenlagde med dirigentens tilladelse punkterne regnskab og budget, og 
havde følgende bemærkninger i forhold til budgettet: 
 
Kasseren tror på et overskud i 2020 på 286.000 kroner 
En lidt konservativ tilgang til de tunge budgetposter som kontingentindtægt, sponsorer og 
greenfee nødvendig.  
Lidt lavere beløb på eksterne omkostninger, besparelser på vedligeholdelse (skulle gerne 
være en konsekvens af investeringen i maskinparken) samt 100.000 kroner på banen. 
Hvis klubben kan fastholde medlemstallet og der føres en forsigtig udgiftpolitik, ser det for-
nuftigt ud. 
 
Kontingentet uændret i 2020. 
 
Generalforsamlingen godkendte herefter enstemmigt budgettet for 2020. 
 
 

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

 
          Beslutning: 
          Se under punkt 3. 
 

 
5. Fremlæggelse af masterplan 

 
 Bestyrelsen har udarbejdet revideret masterplan som fremlægges for generalforsamlingen til drøf-

telse. Responsen vil blive anvendt som inspiration for bestyrelsens arbejde. Revideret masterplan 
er fremlagt på klubbens hjemmeside. 
 
Beslutning: 
Formanden opfordrede i september medlemmerne til at komme med input til Masterplanen, 
men der er i år ikke fremsendt forslag. Planen er a’jourført i forhold til de nye golfregler 
samt ændret hulforløb. 
Brian Molsing spurgte til af bunker ved drivingrange. Svar: Bagerste del af DR. Tommy 
Hansen bemærkede, at sidste års ønske om fokusering på Par 3 banen ikke havde afsted-
kommet de store forbedringer. Serviceeftersyn tiltrængt. Svar: Vil ske. Piet spurgte til med-
lemmers tilbagemelding vedrørende de nye banemarkeringer. Svar: Ingen respons.Beth 
Søndergaard efterspurgte afstandsmarkeringsmærker i form af pinde på siden af fairway. 
Svar: Noteret af Ole Ottosen. 
 

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

7. Valg 
Afgående bestyrelsesmedlemmer  
 
a) Formanden i lige år - modtager genvalg med bestyrelsens opbakning 

b) Ole Ottosen i lige år - modtager genvalg med bestyrelsens opbakning 

c) Lars Agergaard i lige år - modtager genvalg med bestyrelsens opbakning. 

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

e) Valg af revisor for et år 

Bestyrelsen foreslår 2 interne revisorer Allan Hansen og Mogens Opstrup med Susan Nielsen 
som revisorsuppleant. 
 
Beslutning: 
Ad. A: Gert Meyer Madsen genvalgt. 
Ad. B: Ole Ottosen genvalgt. 
Ad. C: Lars Agergaard genvalgt. 
Ad. D: Til efterretning 
Ad. E: Allan Hansen, Mogens Opstrup og Susan Nielsen genvalgtvalgt. 
 

8. Eventuelt 
a. Bertelpokal 
b. Pokaler for klubmesterskaber 

                 
           Intet generelt til punktet. 
 
 
           Bertelpokalen blev i år fortjent tildelt Hanne Andersen for hendes store og meget 
   alsidige arbejde for Halsted Kloster Golfklub. Stor applaus 
fra forsamlingen til    Hanne. 
 
           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 Molsing 
           Dame Senior - Susanne møllenbach 
           Midtage Herre - Lars Rasmussen 
           Herre Senior - Jesper Møllenbach 
           Herre Veteran - Peter Vildenfeldt 
           Herre Superveteran - Bjarne Hansen 
           
           Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke for fremmødet samt bede for- 



 

Halsted Kloster Golfklub – Maribovej 252 – 4900  Nakskov 

           samlingen udbringe et Længe Leve for Halsted Kloster Golfklub. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Halsted, den 27. februar 2020. 
 
Referat 
Torben E Hansen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________        
______________________________________ 
 
            Ole Iversen, dirigent                                                    Gert Meyer Madsen, formand. 
 
 
 
 
 
 


