
 
 
 

Halsted Kloster Golfklub – Maribovej 252 – 4900  Nakskov 

Dagsorden til bestyrelsesmøde 

17. oktober 2022 kl. 19.00 

I Klubhuset 

Deltagere: Gert Meyer Madsen, Bente Clausen, Vivi Opstrup, Michael Hedegart, Flemming Hansen, Lars 
Agergaard 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 OneDrive. 
 
Referat: 
Gennemgået og tilrettet 
 
2. Formandens orientering og punkter til drøftelse 
 
Gert Meyer er ansvarlig for sekretariat, forretningsudvalg og markedsføringsudvalg og giver en status.  
 
Følgende punkter drøftes:  
 

a. Budgetforudsætninger for budget 2023 
b. Møde med GLFR om baneguide, skiltning m.m. - se LINK 
c. Ekstraordinær generalforsamling af hensyn til kontingentforhøjelse i 2023 
d. Dato for ordinær generalforsamling i 2023. Hvem er på valg? 
e. Bolde til driving range 
f. Opsamling på Brunchmødet - notat fra mødet se LINK 
g. Elforbrug i klubhuset 
h. Sekretariatsbemanding i 2023 
i. Ladestandere til el-biler – se tilbud i mail fra 17.8.2022 
j. Klubhus - rengøring i vinter 
k. Golfbox-møde afvikles i Storstrømmen 
l. Møde med de andre golfklubber på LF 

 
Referat: 

a) Budget 2022: Der er enighed om at der skal lægges et stramt budget for 2023 – eksempelvis er 
greenfeegæster i 2022 faldet med kr. 50.000 i forhold til budgettet.  

b) GLFR: Bestyrelsen bakker op om anskaffelsen af elektronisk baneguide til kr. 18.000 under 
forudsætning af at der kan hentes ekstern finansiering. Sponsorudvalget forespørges om de kan 
påtage sig at sælge sponsorpakker som kan finansiere denne app. 

c) Ekstraordinær generalforsamling: På grund af stigende udgifter bør der lægges op til 
kontingentforhøjelse på kr. 600. Denne kan godkendes på ordinær generalforsamling og opkræves i 
to rater i 2023. 

https://www.glfr.com/?lang=da
https://www.halstedklostergolfklub.dk/uploads/Referater/Bestyrelsesreferater/Bestyrelsesreferater%202022/Brunchm%C3%B8de%20Halsted%20Kloster%20Golfklub%202022.pdf
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d) Ordinær generalforsamling: Bjarne Voigt Hansen er på valg og genopstiller ikke. Formanden har talt 
med potentiel kandidat der vil opstille som sekretær.  Bente Clausen og Vivi Opstrup er også på valg 
og er villige til genvalg. Ordinær generalforsamling afholdes den 22. februar 2023 kl. 19.00 

e) Drivingrange: Der indkøbes 5000 bolde til kommende sæson 
f) Brunchmøde: Bestyrelsen er meget tilfreds med mødet og det engagement der var fra deltagerne. 

Der er udarbejdet referat fra mødet som tages op på de kommende bestyrelsesmøder. Konkret 
blev det aftalt at frivillighedsmatchen skal lægges på et tidligere tidspunkt  

g) Elforbrug: Formanden har aftale med medlem som gennemgår belysning mv.  
h) Sekretariatsbemanding: Sekretariatet afholder møde den 28. oktober, hvor man planlægger den 

kommende sæson. Der er udfordringer med bemandingen for 2023 og alle interesserede er 
velkomne til at kontakte formanden for at deltage i 2023.  

i) Ladestandere: Bjarne Voigt kontakter Andel for en tilkendegivelse af hvorvidt de er interesseret i at 
etablere ladestandere. 

j) Rengøring: Der er enighed om at følge tilkendegivelse på brunchmødet hvor opgaven fortsat klares 
af frivillige. Det undersøges om der er mandskabskapacitet til dette. 

k) Golfboxmøde: Golfbox informeres om at vi ikke deltager i mødet. Vi henter information om 
nyheder på anden vis. 

l) LF-golfklubber: Formanden orienterede om det kommende møde med de øvrige klubber på LF. 
 
3. IT-systemer og webmaster 

Lars Agergaard orienterer om it-systemer og web, 
 
 Referat: 
Information om opdateringer af hjemmesiden er stadig velkomne. Klubbens Facebook-side bør styrkes, 
også i forhold til klubber i klubber. Lars Agergaard tager det tema op i samarbejde med Flemming 
Mogensen som vil styrke Facebookprofilen. 
 
I forhold til energioptimering vil det være muligt at sætte timer på golf-standeren. Den vil fremadrettet 
blive lukket ned fra 21.00-07.00.  
 
4. 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.  

Under dette punkt 

a. Maskinparken i 2023 
b. Greenkeeperpersonale i 2023 - Sonja stopper i foråret. 

 

Referat: 
Banen står flot og såning af græsfrø har været meget succesfuld med fin spiring, og vi har store 
forventninger til fairways i 2023. Der bliver gjort en stor indsats for aflivning af muldvarp – alene i sidste 
uge blev der aflivet 32 muldvarpe. 
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Mærkning bliver retableret med nye pæle, ligesom der skal anskaffes nye afstandsplader til nedlægning i 
banen. Vi skal have talt med sponsorudvalget om løbende udskiftning af streamers på river, etc., ligesom 
der skal laves aftaler om udskiftning af flag som er noget ramt af vind og vejr. Der bør laves et årshjul 
sammen med sponsorudvalget. 
 
Ad a) Maskinparken i 2023: Ny greenklipper bestilles nu og finansieres via leasingaftale. Boldopsamler og 
vasker er under reparation, mens den resterende maskinpark fungerer fornuftigt med løbende intern 
vedligeholdelse. 
 
 
Ad b) Greenkeeperpersonale i 2023: Når Sonja stopper til foråret, har vi alene Mogens ansat som 
greenkeeper i 2023. Vi kan være nødsaget til at ansætte en sæsonarbejder med stor omkostning til følge. Et 
bedre alternativ er at satse på frivillige for at holde omkostningerne nede. Aktuelt har vi faste frivillige til at 
køre maskiner - Flemming på fairwayklipper, Kenneth på roughklipper og Lynge på fairwayklipper – kan vi 
lave aftale med tre mand yderligere som kan klippe fast en enkelt dag om ugen vil udfordringen være løst. 
Alle kan køre vores maskiner med oplæring. 
 
Fremtidig vision for banen er vanding af dele af fairway. Vi har boretilladelse, så der er masser af 
muligheder for at hente vand til dette. 
 

5. Regnskabsopfølgning, likviditet og antal medlemmer – Kassereren 
 
Bente Clausen orienterer om budgetopfølgning, aktuel likviditet og antallet af medlemmer.  
 
Referat: Der er 435 medlemmer, heraf 404 er spillende, hvilket stort set er status quo i forhold til 2021. 
Saldobalance blev gennemgået, og vi forventer at kommer ud med et regnskab i balance, og en presset 
likviditet som medfører et behov for kontingentstigning med virkning fra og med 2023. 
 
6. Turneringsudvalg samt handicap- og regeludvalg 
 
Flemming Hansen giver en status over turneringer, matcher og aktiviteter i handicap- og regeludvalget. 
 
Referat: 
Intet nyt  
 
 
7. Begynderudvalg, juniorudvalg og pro-træning 

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

Referat: 
Vi har haft besøg af 50 elever fra Privatskolen som skulle prøve noget andet end fodbold og håndbold. De 
prøvede golfen af med stor succes, og vi håber at den aktivitet giver nye juniormedlemmer i 2025. 
 
Flemming Mogensen igangsætter nye aktiviteter for rekruttering i 2023, og begyndervalget er parat til at 
tage imod de nye medlemmer ved den ordinære mandagstræning. 
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8. Sponsorudvalget 
 
Bjarne Voigt Hansen er kontaktperson til sponsorudvalgsformanden og giver en status for 
sponsorsituationen.  
 
Referat: 
 
Sponsorudvalget tager initiativer som nævnt i referat fra brunchmøde med de frivillige – se LINK 
 
Alle eksisterende sponsorer kontaktes inden årsskiftet for at spørge om de er villige til at fortsætte i 2023. 
Der vil også blive taget initiativ til at kontakte nye sponsorer.  
 
På bestyrelsesmødet blev Ortofon og McDonald´s nævnt som mulige sponsorer - sidstnævnte har støttet 
baneanlægget ved efterskolen. 
 

9. Orientering og eventuelt 

Næste møde den 7. december kl. 17.00 afholdes hos Vivi Opstrup. 

Det blev besluttet at der indføres mulighed for at gæster kan betale for 9 hullers greenfee i 2023.  

Klubberne i klubben skal være opmærksomme på at anvende klubbens sponsorer til fortæring.  

 
Referent 
Bjarne Voigt Hansen 

 

https://www.halstedklostergolfklub.dk/uploads/Referater/Bestyrelsesreferater/Bestyrelsesreferater%202022/Brunchm%C3%B8de%20Halsted%20Kloster%20Golfklub%202022.pdf

