
 
 
 

Halsted Kloster Golfklub – Maribovej 252 – 4900  Nakskov 

Referat af bestyrelsesmøde 

17. Maj 2021 kl. 19.00 

Afholdt fysisk Halsted Kloster Golfklub - klubhuset 

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

Agergaard og  Michael Hedegart. Bjarne Voigt Hansen deltager virtuelt. 

 
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: 
 
To-do list blev ajourført 
 
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: 
 

a. Ændring af vaskeplads – det er aftalt at vi besigtiger denne før vi træffer beslutning om ændring. 

b. Bandholm Hotel 

 

Referat: 
 

Ad a) Der etableres vaskeplads ved maskinhallen i 2021 med hjælp fra medlemmer. 

Ad b) Formanden afholder møde med Bandholm Hotel med henblik på at indgå greenfee-aftale. 

 
3. Generalforsamling 
 
Generalforsamlingen i 2021 er på grund af Corona-epidemien udskudt og afholdes onsdag den 16. juni 
2021 kl. 20.00 på Halsted Hus Efterskole. 

Justeret forslag til dagsorden til generalforsamlingen er udarbejdet og bestyrelsen kan se dette på Onedrive 
- til bestyrelsens godkendelse. Efter godkendelse publiceres denne på hjemmesiden, ligesom det er aftalt 
med Ugeavisen Lolland at den publiceres der. 

Bestyrelsen har tidligere godkendt beretning, regnskab og budget og kontingentændring, jfr. Referat fra 
april. Her var også givet mulighed for at medlemmerne indtil 12. Maj 2021 kunne indsende forslag til 
generalforsamlingen, og der er ikke indkomne forslag. 

http://www.onedrive.com/
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Reglerne for generalforsamlingen kan ses af vedtægternes §4 og §5 på klubbens hjemmeside via dette link 

Referat 

 
Generalforsamlingen gennemføres som beskrevet, herunder at den afholdes den 16. juni kl. 20.00 
 

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

5. 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 

 
Der er fint groning i græsset og der slås meget græs lige nu, hvilket har første prioritet for banepersonalet.  

Roughen er hævet 5 mm. Der skal ryddes op efter afslutningen af træfældningen på alléen, hvilket bliver 

udført af tirsdagsholdet. 

Der skal prikles nu, men vi tager højde for at der spilles regionsgolf, idet vi først lægger grus ud efter at der 

er spillet.  

Der er behov for at eksponere sponsorer bedre på T-steder med større reklame, og det undersøges om der 

er mulighed for at opsætte QR-koder så man kan få adressen m.v. på sponsor. 

6. Regnskabsopfølgning, likviditet og antal medlemmer – Kassereren 
 
Bente Clausen orienterer om aktuel likviditet og antallet af medlemmer. Gennemgang af regnskab og 
budget. 

Referat: 
 
Antal medlemmer: 419, heraf 16 passive og 16 juniorer uden banetilladelse. 

Budgetopfølgning gennemgået, og indtjening og forbrug ligger på niveau med 2020. Likviditeten er 

tilfredsstillende. 

 
7. Turneringsudvalg samt handicap- og regeludvalg 
 
Lars Rasmussen giver en status over turneringer, matcher og aktiviteter i handicap- og regeludvalget.   

http://www.halstedklostergolfklub.dk/uploads/generalforsamling%202017/vedt%C3%A6gter.pdf
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Herudover: 
 

a. status på jubilæumsarrangementer 
 
Referat: 
 
Lars Rasmussen planlægger udsendelse af invitationer og Bjarne Voigt Hansen udsender til alle sponsorer 

fra sponsorlisten. 

Der udarbejdes program for receptionen og der vil ikke være krav om tilmelding til denne. 

Telt er arrangeret og teltudvalget er på plads. Detaljerne sættes på plads i jubilæumsgruppen som 

indkaldes til koordinationsmøde 25. Maj 2021 kl. 16.30. 

8. Begynderudvalg, juniorudvalg og pro-træning 
 
Vivi Opstrup giver en status på begynderaktivitet og pro-træning, herunder status for juniortræning. 

Referat: 
 
Der forsøges med “golfens dag Halsted Kloster Golfklub” i midten af juni. Der afsættes kr. 2.000 til 
markedsføring på Facebook, og bestyrelse og medlemmer opfordres til at dele opslaget til venner på 
Facebook. 
 
Træning er godt i gang og der er ved at være fuldbooket. 
 
Der er arrangeres Jungletræf for børn, der er fin interesse, men generelt mangler der voksne spillere som 
kan følge børnene når de skal på stor bane. Medlemmer opfordres til at henvende sig til Kate Hjort. 
 
9.  Sponsorudvalget 
 
Bjarne Voigt Hansen er kontaktperson til sponsorudvalgsformanden og giver en status for 
sponsorsituationen. 
 
Herudover: 
 
A) orientering om sponsorarrangementer – 30. Maj 2021 for Lolland Fysioterapi og Fittnes - personale og 
fredag den 20. August 2021 for Lollands Bank – forretningsforbindelser. 
 
B) Forslag om at fjerne OK fra forsiden af klubbens hjemmeside til fordel for eksponering af 
hovedsponsorer. 
 
Referat: 
 
Ad a) Til efterretning 
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Ad b) Hovedsponsorer får den bedre eksponering som OK har. Vi kan ikke fjerne OK fra forsiden, idet det 
indgår i sponsoraftalen. 
 
Info om sponsorer øvrigt: 
 

• Der er indgået flerårig sponsoraftale med Lollands Bank 

• North Filtration har givet tilsagn om to huller mere og er nu ny hovedsponsor. 

• Byens Ure og Guld har sponseret nyt ur på drivingrange 

• Nye sponsorer er Divot, Modum og HP Madsen. 

• Der er nu mulighed for at understøtte klubben som “Anonyme sponsorer” - der er opsat vejledning. 

• Der er udsendt faktura, greenfeebilletter, prøvemedlemsskaber etc. Til alle sponsorer 

• Der er aktuelt kontakt til Nordic Sugar og selskaber på Femernprojektet samt Den Grønne Verden. 

• Rustfri DK har understøttet produktion af skilte på drivingrange 

10. Orientering og eventuelt 

Corona: Klubber i klubben som går i klubhuset og spiser eller drikker. Formanden for klubben har ansvaret 

for at kontrollere. 

Kommende møder:    

Generalforsamling onsdag den 26.05.2021.  

Bestyrelsesmøde afholdes mandag den 5. juli 2021 kl. 19.00 i klubhuset. 

 
 
Referent 
Bjarne Voigt Hansen 

 
 


