
 
 
 

Halsted Kloster Golfklub – Maribovej 252 – 4900  Nakskov 

Referat af bestyrelsesmøde 

3. december 2021 kl. 17.00 

Afholdt hos Gert Meyer Madsen, Jydevænget 

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

Rasmussen 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 justeret. 
 
 
2. Formandens orientering og punkter til drøftelse 
 
Gert Meyer er ansvarlig for sekretariat, forretningsudvalg og markedsføringsudvalg og giver en status.  
 
Herudover ønsker bestyrelsesformanden følgende punkter til behandling 
 

a. Brunchmøde - fastsættelse af dato 
b. ProAm ansvarlig, kontakt til bestyrelsen 
c. Turneringsudvalg, kontakt til bestyrelsen 
d. Matchkalender 2022 
e. Shop og sekretariat, GMM orienterer 
f. Evaluering af frivilligt arrangement 
g. Klubbens andel af alle` projektet, gangsti renovering, nyt tee-sted hul 10 
h. Ansøgning om støtte til markblomstprojekt sendt til DGU 
i. Masterplan – revision 
j. Orientering fra møder med LF klubber, DGU regionalmøde, Golf og Go`nat 

 
 
Referat: 
Ad a) Brunchmøde afholdes søndag den 23. januar 2022 kl. 10.00. Deltagere er bestyrelserne for klubber i 

klubben, husudvalg, baneudvalg, sponsorudvalg, regel og handicapudvalg, turneringsudvalg, juniorudvalg, 

sekretariat, banekontrol, Jeremy Twitchett og Ole Keldebæk 

BVH indkalder og GM aftaler med restauratør. 

http://www.onedrive.com/
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Ad b) Claus Wede har givet tilsagn, og der er stor tilfredshed med at der fortsat er mulighed for at fastholde 

denne signaturmatch. Kontakt til bestyrelsen gennem Lars Agergaard som fortsat vil deltage i pro-AM 

teamet. 

Ad c) Flemming Hansen har givet tilsagn om at afløse Lar Rasmussen som koordinator for 

turneringsudvalget og stille op til bestyrelsespost. 

Ad d) Lars Rasmussen og Flemming Hansen har udarbejdet udkast til matchkalender for 2022. 

Matchkalenderen fremlægges til endelig vedtagelse på brunchmødet i januar.  

Ad e) Der er flere som har givet tilsagn om at indgå i bemandingen af sekretariatet, og det er 

tilfredsstillende at der er den opbakning for den kommende sæson. Der bliver et opstartsmøde for 

sekretariatsteamet, hvor nye deltagere kan blive introduceres til opgaverne.  

Der har været et tilfredsstillende år i 2021 i golfshoppen, og der indgået ny aftale med Lexton som 

leverandør se https://www.lextonlinks.com/. 

 Shoppen holder åben den 9. januar fra 11.00-14.00, så der er mulighed for at bytte gaver eller købe grej til 

den kommende sæson. 

Ad f) Gennemført som event på Thai og Bowl med stor succes. Stor tilfredshed med arrangementet for 

frivillige i klubben. 

Ad g) Ny alle er blevet etableret, der er søgt midler til nye stier med slotsgrus og indgået aftale med 

favorabel leverance 

Ad h) Der er stor forventning til at ansøgning til DGU-miljøfond, hvor der er søgt kr. 20.000 til blomsterfrø. 

Ad i) Masterplanen – der er fortsat mulighed for at justere masterplanen. 

Ad j) Møde på i diverse fællesskaber.  

LF-klubber: Der er fin medlemsfremgang i klubberne og god indtjening fra greenfee. Der efterspørges flere 

deltagere fra Halsted Kloster Golfklub i LF-mesterskaberne. Næste møde mellem LF-klubberne afholdes i 

Halsted Kloster Golfklub. BusinessLF vil gøre en markedsføringsindsats i Sverige og Halsted Kloster Golfklub 

supplerer sit ordinære markedsføringsbidrag på kr. 7.500 med kr. 1.500 til en ekstraordinær indsats i 

Sverige. Vi betaler herefter ikke længere til Nordic Golfers.  

DGU-regionalmøde: Der deltog 30-40 klubber. Der blev blandt andet omtalt BI – Business Intelligens. DGU 

vil gerne rådgive klubberne med medlemspleje og markedsføring. 

BVH har talt med Michael Jürgensen ved seneste Pro-Am – han er ansat i DGU og vil gerne understøtte 

klubben. Michael har kontaktet GM for at sætte et møde op. BVH kontakter Michael for at sætte et 

uforpligtende møde op med bestyrelsen. 

3.   Generalforsamling 

https://www.lextonlinks.com/
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Generalforsamlingen i 2022 skal planlægges.  

a. Dato 
b. Sted 
c. Valg af dirigent 
d. Valg af formand  
e. Valg af medlemmer:  

a. Lars Rasmussen ønsker at udtræde før tid, og Flemming Hansen har sagt ja til at indtræde. 
Vivi Opstrup og Michael Hedegart er på valg. 

f. Vedtægtsændringer 
g. Bertelpokalen 
h. Budget 2022 – formanden har følgende budgetopmærksomheder til drøftelse på 

bestyrelsesmødet: 
o Flexmedlemskab kontingent hæves,  
o Halv greenfee for gæster ophæves i lighed med andre LF-klubber.  
o Gødning (kr. 50.000) og græsfrø (kr. 40.000), 
o Nyt teested på hul 10 (kr. 20.000) 
o Renovering af sti fra hul 9 (18.000) 
o Ny vaskeplads ved maskinhus (15.000) 
o Sprinklere på start af hul 1 (15.000)  
o Batterier til 2 buggy (20.000) 

 
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 2022. 

Referat: 
 
Ad a) Generalforsamlingen afholdes den 23. februar 2022 kl. 19.00 

Ad b) Efterskolen kontaktes 

Ad c) Ole Iversen forespørges  

Ad d) Er villig til genvalg 

Ad e) Lars Rasmussen fratræder - bestyrelsen indstiller Flemming Hansen og øvrige er villige til genvalg 

Ad f) Vedtægtsændringer - GM og BVH holder møde for at justere og fremlægger på næste 
bestyrelsesmøde.  

Ad g) Kandidat udpeget 

Ad h) Flex og reduceret greenfee drøftet. Flexmedlemsskab sættes til 1250 med tre greenfeebilletter til 18. 
Huller, alternativt 6 greenfeebilletter til 9. huller. Boldgebyr ændres til 300 kr. Baneudvalgsformanden tager 
de øvrige punkter op i et samlet budgetoplæg som fremlægges på næste bestyrelsesmøde. 

 

http://www.halstedklostergolfklub.dk/uploads/generalforsamling%202017/vedt%C3%A6gter.pdf
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3.  IT-systemer og webmaster 

Lars Agergaard orienterer om it-systemer og web, 
 
 
 Referat: 
Betalingsterminalen er repareret – der er udfordringer med at få reservedele til terminalen.  
 
 

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 

 
Vi har fået proppet de fleste greens, og der er nogle greens hvor græsset er udfordret af utilstrækkeligt 
rodnet. Der skal skabes forudsætninger for at der kan komme mere lys på disse greens, hvilket sker ved at 
fjerne træer der skygger.  Der er/bliver justeret ved hul 5 og 9.  
 
Vandingsanlæg, vaskeplads, udslag på hul 10 vil blive renoveres i løbet af foråret 
 
Der spilles med måtter og kopper i vinterperioden, hvilket hjælper fint på fairways.  
 
En del små træer er stammet op, så der er mulighed for at slå under disse og sikre bedre vilkår for 
banepersonalet.  
 
Priserne på frø og gødning stiger og der skal afsættes tilstrækkelige midler i budget 2022 til dette. Vi må 
forudse at der bliver yderligere restriktioner på sprøjtemidler hvorfor det er vigtigt at græsset er i god 
vækst. 
 
Vi har fået flere frivillige på banen – fordobling af mandskabet.  
 
Maskinparkens tilstand er fornuftig og der forventes ikke ekstraordinære udgifter.  
 
 
5. Regnskabsopfølgning, likviditet og antal medlemmer – Kassereren 
 
Bente Clausen orienterer om budgetopfølgning, aktuel likviditet og antallet af medlemmer.  
 
Referat: 
 
Klubben har aktuelt 435 medlemmer – heraf 17 passive. Budgetmæssigt ligger vi ca. Kr. 48.000 bedre i 2021 

end i 2020, så vi forventer et fint årsresultat. Likviditet er fin i lighed med sidste år.  
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Det overvejes at øge kontingentet som følge af øgede omkostninger til opkrævning.  

6. Turneringsudvalg samt handicap- og regeludvalg 
 
Lars Rasmussen giver en status over turneringer, matcher og aktiviteter i handicap- og regeludvalget.   
 
Referat: 
 
Vi har afholdt det første møde i turneringsudvalget, og der er udarbejdet plan for 2022. Der bliver afholdt 
en international parmatch som vi overvejer at deltage i, og Pink Cup har dameklubben sagt ja til at stå for. 
Danmarksturneringen er endnu ikke fastlagt i forhold til spærring.  
 
Pro-Am er i udgangspunkt fastlagt til den 6. august fordi der kval i den weekend hvor Pro-Am normalt 
afholdes. 
 
Herreklubben forventes at gennemføre herretur den første weekend i september. 
 
Kaninklubben holder match i weekenden i højsæsonen, hvor vi mister greenfee. Der tales med 
Kaninklubben om alternativer. 
 
Torben Larsen står for offentliggørelse af stillinger og resultater fra kvalhold, 5. division etc. 
 
Alle lørdagsmatcher skal være med spisning. 
 
Thai og Bowl kontaktes i forhold til bededagsmatchen, Iversen er forespurgt om de vil have Pinsematchen 
endelig er AgroMatch ved Gustav Von Rosen planlagt til den 11. september 2022. 
 
Vi har været udfordret af tilmeldte hold til regionsgolf trækker sig, og det præciseres at de der melder et 
hold til og ikke deltager, selv skal betale omkostningen som udgør kr. 2.000-2.500  
 
Handicap og regeludvalg har tidligere afholdt nogle gode regelmøder, og udvalget opfordres til at 
gennemføre et par regelmøder her i foråret 2022. 
 
7. Begynderudvalg, juniorudvalg og pro-træning 

 
Vivi Opstrup giver en status på begynderaktivitet, pro-træning, juniortræning. 

Referat: 
 
Der er indgået aftale med Jeremy som pro for 2022. Kate Hjort arbejder aktuelt med at få etableret et 
juniorudvalg. 
 
Der tages initiativ til at invitere borgere med diabetes og andre handicaps til golfintroduktioner i løbet af 
2022. Mogens Opstrup vil koordinere aktiviteten, og BVH søger fondsmidler til projektet. Der tages kontakt 
til sundhedscentret for at undersøge om de vil koordinere i forhold til potentielle deltagere. Aktiviteten 
påtænkes gennemført fire gange årligt, hvor klubben sørger for udstyr og instruktører.  
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DGU er behjælpelige med flyers og markedsføringsmateriale 
 
Bestyrelsen bakker op om projektet, herunder at stille Buggis til rådighed for de der i starten har brug for 
transport på banen. 
 
8.  Sponsorudvalget 
 
Bjarne Voigt Hansen er kontaktperson til sponsorudvalgsformanden og giver en status for 
sponsorsituationen.  
 
Referat: 
 
Sponsorudvalget har været offensive og kontaktet sponsorer umiddelbart efter sæsonafslutningen. Det har 
givet god respons, og der er allerede nu for 2022 indgået aftaler med sponsorer for kr. 214.000, hvilket er 
en forøgelse i forhold til 2021. 
 
Sponsorudvalget forventer at det samlede sponsorbidrag for 2022 vil blive større på grund af yderligere 
initiativer i sponsorudvalget. Bestyrelsen blev orienteret om potentielle nye sponsorer og gav inspiration til 
yderligere. 
 
Claus Wede har givet tilsagn om at deltage i sponsorudvalget fremadrettet 
 

9. Orientering og eventuelt 

Kommende møder:  bestyrelsesmøde/budgetmøde søndag den 23. januar 2022 kl. 12.00 

 
Referent 
Bjarne Voigt Hansen 

 


