
 
 
 

Halsted Kloster Golfklub – Maribovej 252 – 4900  Nakskov 

Referat af bestyrelsesmøde 

6. september 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.  Indkøb af tøj til sæson 2022. Dispositionsbeløb og leverandører. 
b.  Evaluering af jubilæumsarrangementer. 
c.  Orientering om jubilæumsgave, og beslutning om hvordan gaverne disponeres. 
d.  Frivilligt arrangement. Forslag om udsættelse til november alene med spisning. 
e.  Infogolf har vurderet vor bane. Se www.infogolf.dk 
f. Jeremy Twitchett pro 2022  
g. Halv greenfee til venner, familie og bekendte bør revurderes. 
h. Sæsonafslutning i sekretariatet 

 
Referat: 
 
Ad a) Der indkøbes tøj til shoppen inden for en ramme af kr. 40.000. 

Ad b) Fin reception, god match og god stemning ved festarrangementet. Bestyrelsen er tilfreds med 

arrangement og engagement.   

Ad c) Midlerne afsættes på en jubilæumskonto og disponeres til beplantning og forbedring på banen. Der 

disponeres blandt andet til blomstereng. 

Ad d) Vi har rigtigt mange udvalg som driver Halsted Kloster Golfklub 

• Bestyrelse m.fl.  

http://www.onedrive.com/
http://www.infogolf.dk/
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• Sekretariatet 

• Husudvalget 

• Cafeudvalget 

• Baneudvalget 

• Begynderudvalget 

• Banekontrollen 

• Juniorudvalget 

• Teltudvalget 

• Parmatchudvalg 

• Pro-amudvalget 

• Regel og handicapudvalget 

• Turneringsudvalget 

• Sponsorudvalget 

Frivillighedsarrangement i Bowlingcentret en fredag eller lørdag i november. De ansvarlige for ovennævnte 

udvalg får opgaven med at invitere udvalgets frivillige til arrangementet i bowlingcentret. Tilbagemelding 

gives til bestyrelsesformanden. 

Ad e) rating fra Infogolf taget til efterretning, og der følges op på de indsatsområder der peges på. 

Ad f) Der er enighed om at der indgås aftale med Jeremy for 2022 – begge parter er meget tilfredse med 

samarbejdet i 2021. 

Ad g) Ordningen ophæves for 2022, så vi har samme vilkår som vores samarbejdsklubber på LF. 

Ad h) Aftales i sekretariatet.  

 

1.  IT-systemer og webmaster 

 
Lars Agergaard orienterer om it-systemer og web, 
 
Bestyrelsesformanden ønsker at drøfte  
 

1. om der skal vi afsætte et beløb i budget 2022 til ny hjemmeside? 
2. nedlæggelse af fastnet i sekretariatet og overgå til mobilnummer. Hvornår og hvordan 

 
 Referat: 
Ad 1) Rekonstruktion af hjemmesiden drøftet - bestyrelsen vil drøfte konsekvenserne af en rekonstruktion 
på næste brunchmøde med klubber i klubben og frivillige. 
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Ad 2) Fastnetnummeret nedlægges snarest. Opkald på det gamle nummer vil i 2022 blive mødt 
med telefonsvarer som henviser til vores fremtidige hovednummer/mobilnummer som er 21 20 62 

42. Alle skal huske at rette på deres respektive hjemmesider, nyhedsbrevet o.l.  
 

3. 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 

 
Banen står rigtigt flot, herunder med reduceret muldvarpeskud som der er styr på. Vandingsanlæg 
opgraderes i den kommende uge, og anlægget vil fremadrettet kunne fjernstyres via mobil/App. 
 
Der er sat kr. 40.000 til eftersåning af græs, og bestyrelsen beslutter hermed at afsætte yderligere kr. 
30.000 til vandingsanlæg på hul 1 for at undgå sprækker i tørre perioder.  
 
Der er opsat afstandsmærker på indspil green. 
 
4. Regnskabsopfølgning, likviditet og antal medlemmer – Kassereren 
 
Bente Clausen orienterer om budgetopfølgning, aktuel likviditet og antallet af medlemmer.  
 
Referat: 
 
Likviditeten er fin og vi har flot medlemstilgang nu med ialt 435 medlemmer.  

Halsted Kloster indkaldes snarest til møde om allonge til lejekontrakten som udløber i 2021. Formålet er at 

indgå en treårig forlængelse.. 

5. Turneringsudvalg samt handicap- og regeludvalg 
 
Lars Rasmussen giver en status over turneringer, matcher og aktiviteter i handicap- og regeludvalget.  Lars 
Agergaard orienterer om Pro-Am og Bente Clausen orienterer om weekend parmatch. 
 
Herudover ønsker bestyrelsesformanden følgende punkter til beslutning: 
 

a. ProAm tovholder – der skal udpeges afløser for Lars Agergaard. 
b. Turneringsudvalgsformand. Ingen har meldt sig til at tage over efter Lars Rasmussen. Der skal 

udpeges afløser. 
 
Referat: 
 
Ad a) Der er ikke nogen som har vist interesse for opgaven som tovholder for Pro-Am. Bestyrelsen 
forespørger herreklubben om det er en opgave som de vil påtage sig.  
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Ad b) Der er positive respons fra medlemmer der vil påtage sig opgaven som turneringsudvalgsformand og 
medlemmer i turneringsudvalget. 
 
Både Pro-Am og weekend parmatch var en succes med stor tilslutning og positiv respons fra deltagerne. 
Mix-klubben vil gerne fortsætte med weekend parmatch i 2022. 
 
Landmandsgruppen som hidtil har stået for Agro match vil gerne understøtte afslutningsmatchen den 9. 
oktober 2021.  
 
6. Begynderudvalg, juniorudvalg og pro-træning 

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

Referat: 
 
Der er to prøvemedlemmer som fortsætter træning, mens de øvrige har meldt sig ind i klubben. Der er fint 
aktivitet i juniorer træningen og et ønske om etablering af et juniorudvalg, hvilket bestyrelsen bakker op. 
 
Der er brug for medhjælpere som er villige til at gå med juniorerne om søndagen. Dette bringes i erindring, 
og interesserede kan kontakte Kathe Hjort på mobilnummer 2965 1064 
 
7.  Sponsorudvalget 
 
Bjarne Voigt Hansen er kontaktperson til sponsorudvalgsformanden og giver en status for 
sponsorsituationen. Der planlægges company day for Lollands Bank 24. september 2021. 
 
Referat: 
 
Bjarne Fallesen har givet en orientering om aktiviteten i udvalget, som mødes snares for at planlægge det 
kommende år. 
 
Sponsorudvalget påtager sig opgaven med at finde sponsorerer til baneguide tilrettelagt i eget regi. 
 

8. Orientering og eventuelt 

Vi har søgt midler hos Lollandsfonden 

Kommende møder:   3. december kl. 17.00 

 
Referent 
Bjarne Voigt Hansen 
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