
 
 
 

Halsted Kloster Golfklub – Maribovej 252 – 4900  Nakskov 

Referat af bestyrelsesmøde 

14. marts 2022 kl. 19.00 

i klubhuset 

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

Flemming Hansen og virtuelt - 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 Onedrive. 
 
 
Referat: 
OneDrive opdateret 
 
 
2. Formandens orientering og punkter til drøftelse 
 
Gert Meyer er ansvarlig for sekretariat, forretningsudvalg og markedsføringsudvalg og giver en status.  
 
Formanden har foreslået følgende datoer for bestyrelsesmøder i 2022: 
 
tirsdag den 12-4-2022 kl. 19.00  
Onsdag 8-6-2022 kl. 19.00 
torsdag den 7-7-2022 kl. 19.00 
mandag den 5-9-2022 kl. 17.00 (grillmøde hos Gert) 
tirsdag den 11-10-2022 kl. 19.00 
 
 
Referat: 

• Tirsdag den 12.4.2022 godkendt - øvrige datoer drøftes på næste møde. 

• Der er nu det nødvendige antal frivillige til sekretariatet, og der udarbejdes vagtplan snarest. 

• DGU har indgået aftale med Nordlys som leverandør til lade standere, og klubben indgår aftale hvor 
Nordlys står for montering, afregning etc. Uden at klubben bliver økonomisk belastet/involveret. 

• Golfens dag den 24. april – annonceres i ugeavisen og på Facebook 

• Juniorer starter den 3. april og seniorer den 4. april. 

• For at løse udfordringen med autocampere på parkeringspladsen vil de fremover blive henvist til 
pladsen bag ved puttinggreen. Prisen for pr nat er kr. 150 pr. autocamper. 

• Bestyrelsen annullerer beslutningen om medlemmers gæster. Fremover kan medlemmer lade 
deres gæster spiller for halv pris som tidligere. 

• Der afholdes DGU-repræsentantskabsmøde i kommende weekend, hvor formanden deltager.  
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3.   Konstituering af bestyrelse 

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen 

a) Valg af næstformand 

b) Nedsættelse af forretningsudvalg 

c) Medlemmer til øvrige udvalg 

Referat  
Ad a) Lars Agergaard fortsætter som næstformand 

Ad b) Formand, kasserer og sekretær fortsætter i forretningsudvalget 

Ad c) Følgende medlemmer er ansvarlige for udvalg: 

• Baneudvalg (Michael Hedegart) 

• Begynderudvalg (Vivi Opstrup) 

• Turneringsudvalg (Flemming Hansen) 

• Sponsorudvalg (Bjarne Fallesen) 

• Husudvalg (Elinor Roug) 

• Regel- og handicapudvalg (Torben E Hansen) 

• Restaurantudvalg (Inge B Hansen) 

Udvalgsformændene har selv ansvaret for udpegning af medlemmer til de enkelte udvalg.  

4. Strategimøde med DGU 

Der blev afholdt strategimøde den 8. marts med Michael Jürgensen fra DGU. En præsentation af hvordan 

DGU kan hjælpe Halsted Kloster Golfklub videre med at prioritere og strukturere indsatser der kan 

understøtte klubben i en videre udvikling. 

Michael Jürgensen præsenterede os for en strategiproces som fremgår af dette  link 

Med afsæt i en SWOT-analyse satte vi fokus på at udvikle en strategi for klubbens videre udvikling. 

Bestyrelsen skal forholde sig til om vi sammen med DGU vil arbejde videre med strategiarbejdet i 2022.  

Tanken er at vi i på næste bestyrelsesmøde forholder os til strategioplæg fra DGU, et strategioplæg som 

bestyrelsen på det møde kan komplementere inden vi fremlægger det for klubbens frivillige.  

Dette møde har vi allerede nu planlagt skulle finde sted i april måned 2022. Vi vil gerne have Michael 

Jürgensen med i mødet, som realistisk vil kunne gennemføres ultimo april – eksempelvis 30. april 2022 

DGU understøtter os i strategiudviklingen, men vil derudover hjælpe os i vores arbejde med systematisk 

rekruttering af nye medlemmer, og Michael Jürgensen vil løbende stå til rådighed for arbejdet gennem 

løbende tilstedeværelse i klubben igennem 2022. Til at forankre arbejdet med støtte fra Michael Jürgensen 



 
 
 

Halsted Kloster Golfklub – Maribovej 252 – 4900  Nakskov 

skal vi blandt vores medlemmer finder frivillige der gerne vil hjælpe med at rekruttere nye medlemmer i en 

faciliteret proces. DGU har gode erfaringer med direkte henvendelse til medlemmer, hvilket vi foreslår sker 

gennem mail til medlemmerne som vist i link - her 

I dette møde forholder bestyrelsen sig til om vi er interesseret i at fortsætte arbejdet med DGU på de 

nævnte vilkår. 

Referat: 

Der er enighed om at fortsætte samarbejdet med Michael Jürgensen - DGU, og som anbefalet af Michael at 

gennemføre strategiprocessen i en langsigtet proces i løbet af 2022.  

I samarbejde med DGU igangsættes snarest en undersøgelse af om vi har to medlemmer som vil påtage sig 

vigtige roller i klubben: 

1. Frivillighedskoordinator – for at aflaste Gert Meyer som klubformand med den opgave. Det er ikke 

hensigten at fratage de forskellige udvalgsformænd deres ansvar, men at understøtte dem i 

opgaven med at få frivillige. 

2. Rekrutteringskoordinator – for at igangsætte en ny målrettet aktivitet med at hverve nye 

medlemmer til klubben. Dette vil ske i tæt samarbejde med Michael Jürgensen som vil være fysisk 

til sted i klubben ugentligt igennem 2022 for at understøtte de nye aktiviteter.  

Henvendelsen sker til alle medlemmer via mailsystemet i Golfbox. 

5.  IT-systemer og webmaster 

Lars Agergaard orienterer om it-systemer og web, 
 
 Referat: 
 
Vi nedlægger fastnettelefonen 1. juli, og ændringen skal registreres i Virk.  
Klubbens alarmbrikker: Der planlægges en proces for aflevering af brikker ved udmeldelse, så adgang til 
klubben kun er for nuværende medlemmer.  
 
6. Status på baneudvalg, husudvalg og bygnings- og vedligeholdsudvalg. 
 
Michael Hedegart har som baneudvalgsformand ansvar for banen og kontakt til husudvalg og bygnings - og 

vedligeholdelsesudvalg status for arbejdet i udvalgene.  

Referat 

Der sker rigtigt meget på banen lige nu: 

• Planering af hul 10 er på plads og der lægges rullegræs på nu. 

• Hul 18 – der lægges rullegræs 
• Etablering af ny vaskeplads forventes afsluttet snarest 

• Der er ryddet en del buske, og købt flis hugger som er i fuld sving. 

• Fairway slås nu, der er sået græs på baghullerne og der er tromlet. 
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• Der gødskes på greens nu og der kobles vand på i løbet af ugen. 
• Alle T-steder er tromlet 

• Der er købt frø til blomstereng 

• Mandskabsmæssigt er der p.t. 4 mand på banen, mens Sonja er sygemeldt.  
• En del af de nye træer på vores allé er væltet - Halsted Kloster tager fat i dette. 

• Frivillige har lovet at udskifte sternbrædder på klubhuset 
 
Budgettet overholdes som aftalt. 
 

7. Regnskabsopfølgning, likviditet og antal medlemmer – Kassereren 
 
Bente Clausen orienterer om budgetopfølgning, aktuel likviditet og antallet af medlemmer.  
 
Referat: 
Intet nyt ud over at vi har fået en bedre jobtræningsordning med kommunen og har fået tilsagn om 

aktivitetstilskud på kr. 54.000 

8. Turneringsudvalg samt handicap- og regeludvalg 
 
Flemming Hansen giver en status over turneringer, matcher og aktiviteter i handicap- og regeludvalget.   
 
Referat: 
Matcher sættes op snarest - åbningsmatch er 23. april 2022.  
 
Pro-Am og Par-match lægges op på klubbens side.  
 
Der er indgået aftale med Torben Larsen om at der laves opslag for klubbens hold som viser 
turneringsstillinger, hvornår holdene skal og har spillet osv. osv.  
 
9. Begynderudvalg, juniorudvalg og pro-træning 

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

Referat: 
 
Intet nyt 
 
10. Sponsorudvalget 
 
Bjarne Voigt Hansen er kontaktperson til sponsorudvalgsformanden og giver en status for 
sponsorsituationen.  
 
Referat: 
 
Intet nyt. Der udsendes fakturaer til sponsorerne nu, så de allerede fra sæsonstart kan udnytte de benefits 
der følger med en sponsoraftale.  
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11. Orientering og eventuelt 

Elforbruget i klubhuset har været stigende i vintermånederne, og alle opfordres til at være opmærksomme 

på unødigt strømforbrug på frysere, køleskabe etc. 

Kronikergolf – Mogens Opstrup har været i dialog med DGU som gerne stiller sig til rådighed for et møde i 

klubhuset med lokalforeninger for kronikere (fx diabetesforening). Der sendes ansøgning aktivitetspuljen i 

DGI, som kan understøtte aktiviteten - ansøgningsfris er ultimo marts.  

Næste møde 12. april 2022 kl. 19.00. 

 

Referat 
Bjarne Voigt Hansen 

 


