
 
 
 

Halsted Kloster Golfklub – Maribovej 252 – 4900  Nakskov 

Referat af bestyrelsesmøde 

20. april 2022 kl. 19.00 

i klubhuset 

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

Flemming Hansen 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: 
To do list gennemgået - ingen justering. 
 
2. Formandens orientering og punkter til drøftelse 
 
Gert Meyer er ansvarlig for sekretariat, forretningsudvalg og markedsføringsudvalg og giver en status.  
 
Følgende punkter drøftes:  
 

a) Klubbens strømforbrug – kan vi nedbringe dette? 
b) Prissætning for el-skabe – skal prisen ændres? 
c) Stigende priser på forbrugsvarer fx diesel, gødning m.m. - skøn over stigning og handlemuligheder 
d) Vi har tilsagn om tilskud på kr. 20.000 til såning af markblomster – midlerne skal disponeres for at 

få tilskuddet udbetalt.  
e) Mødedatoer for hele 2022 blev drøftet på sidste møde - vi skal have godkendt datoerne eller bringe 

andre i spil: 

• 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 
f) +tider golfhæftet 
g) ERFA-møde med de andre golfklubber 
h) El-ladestandere 
i) Bolde i søer 
j) Hotel Harmonien 

Referat: 
Ad a) Der tages kontakt til kompetente medlemmer (elektrikere) få udpeget hvilke initiativer der kan tages 
til at nedbringe el-forbruget – eksempelvis i forhold til hvidevarer, led-pærer etc.  
Ad b) El-skabe er for billigt prissat til kr. 180, hvilket er ude af proportion for almindelige skabe som er 
prissat til kr. 160. Derfor vil el-skabe fremover blive prissat til kr. 250 pr. rate fra og med 3. rate. 
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Ad c) Baneudvalgsformanden oplyser at gødning er steget til det dobbelte, og på bestyrelsesmødet efter 
sommerferien følges udviklingen tæt, herunder hvordan de øgede omkostninger belaster 
likviditetsmæssigt.  
Ad d) Der er købt frø, så midlerne er disponeret og baneudvalgsformanden dokumenterer såning gennem 
fotosession, som kan indsendes til DGI, så midlerne kan frigives. 
Ad e) Møder i 2022 er aftalt som følger: 7. juni kl. 19.00, 15. aug. Kl. 17.00 hos Gert, 10. okt. kl. 19.00. 
Formanden kan indkalde ekstraordinært hvis han vurderer at der er et presserende behov. 
Ad f) Der bliver flere timer hvor indehavere af golfhæftet vil kunne spille – tiderne vil blive opslået på 
golfhæftets app. 
Ad g) Der er afholdt møde den 19. april 2022, og formanden gav en orientering om mødet og aktiviteter i 
klubberne. Referat udsendes senere. 
Ad h) Formanden har afholdt møde med ATEA om en løsning. Bestyrelsen foreslår at el-standere opsættes 
på parkeringsarealet som ligger nord for hovedvejen.  
Ad i) Der blev opsamlet 4.000 bolde og klubben fik udbetalt kr. 1.600. 
Ad j) Hotel Harmonien vil indgå i Golf og Godnat i 2023, indtil de bliver optaget, afregnes greenfee med kr. 
225. 
  
3. Strategiarbejde med DGU 

Der er via mail til alle medlemmer udsendt en undersøgelse af om der er nogen som vil påtage sig vigtige 

rolle i klubben:  

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

medlemmer til klubben.  

2. Deltager i delelementer af rekrutteringsopgaven 

3. Frivillighedskoordinator – som understøtter formanden m.fl. i opgaven med at rekruttere frivillige 

og koordinere frivillighedsarbejdet. 

Henvendelsen er sendt til alle medlemmer via mailsystemet i Golf Box, og data opsamles af DGU. 

Ovenstående sker i samarbejde med Michael Jürgensen fra DGU og er delelementer af det strategiarbejde 

som er iværksat.  

Michael Jürgensen vil udarbejde en tidsplan for det videre strategiarbejde, som skal foregå igennem hele 

2022. 

Frivillige er en vigtig del af strategiarbejdet og det foreslås at de indkaldes til frivillighedsarrangement den 

30. april 2022, med sædvanlig dagsorden tilføjet drøftelser af mulighederne i strategiarbejdet. 

Referat: 

Der er indkommet svar fra 59 medlemmer og heraf ønsker 4 medlemmer at påtage sig delopgaver i 

forbindelse med frivillighedsarbejdet. 22 har på nuværende frivillighedsopgaver. Det viser at vi har mange 

frivillige medlemmer i Halsted Kloster Golfklub. 
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Bestyrelsen vil opfordre endnu flere medlemmer til at melde sig som frivillig, og vil opfordre alle 

medlemmer til at svare på spørgeskemaet, så bestyrelsen kan få et overblik over mulighederne for at få løst 

de udfordringer klubben står med.  

Klubber i klubben bedes opfordre medlemmerne til at svare. Det er vigtigt at svare, så bestyrelsen får et 

billede af hvilke muligheder der er. 

Det bemærkes at der kan være risiko for at spørgeskemaet er landet i spam-mappen, hvor det kan tilgås. 

Michael Jürgensen opfordres til at udarbejde en plan som giver et overblik over bestyrelsens 

ressourceforbrug ved gennemførelse af strategiarbejdet i 2022, og hvordan ressourcetrækket vil være for 

de nye frivillige - rekrutteringskoordinator og frivillighedskoordinator. 

Michael Jürgensen opfordres til at udarbejde en plan som giver et overblik over bestyrelsens 

ressourceforbrug ved gennemførelse af strategiarbejdet i 2022, og hvordan ressourcetrækket vil være for 

de nye frivillige - rekrutteringskoordinator og frivillighedskoordinator. 

Frivillighedsarrangement gennemføres derfor først i efteråret, hvor det kombineres med brunch med dialog 

om og status på klubbens strategi og mulige nye initiativer. Fastsættes til den 1. oktober 2022 kl. 09.00, 

hvor mødet afholdes som bruncharrangement med efterfølgende match. 

4.  IT-systemer og webmaster 

Lars Agergaard orienterer om it-systemer og web, 
 
 Referat: 
 
Der er intet nyt.  
 
5. 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 

Banen ser godt ud, og det tyder på at udsået græs skyder fint. Udslagssteder på hul 10 og hul 18 er 
renoveret med rullegræs, som er godt på vej og kan tages i brug om ca. 3 uger hvor græsset er i bedre 
groning. Gødning på fairways gennemføres snarest, ligesom greens er vertikalskåret og prikles i næste uge. 
Det kniber med ressourcer på grund af underbemanding. 
 
Renovering af vandingsanlæg er endnu ikke gennemført og der er udfordringer med leverandøren som ikke 
svarer på telefonisk kontakt.  
 
Flis hugger er stjålet - anmeldes til forsikringen og politiet. 
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Græs såning imellem lindetræer afventer Halsted Klosters snarlige initiativ, så alléen kan gøres færdig med 
slotsgrus. 
 

6. Regnskabsopfølgning, likviditet og antal medlemmer – Kassereren 
 
Bente Clausen orienterer om budgetopfølgning, aktuel likviditet og antallet af medlemmer.  
 
Referat: 
Aktuel balance blev udleveret til bestyrelsen. Kontingentopkrævning er netop udsendt til 418 medlemmer, 

hvoraf 403 er aktive, så likviditeten vil fortsat være tilfredsstillende.  

7. Turneringsudvalg samt handicap- og regeludvalg 
 
Flemming Hansen giver en status over turneringer, matcher og aktiviteter i handicap- og regeludvalget.   
 
Referat: 
Der er ikke noget nyt, og matchudvalget indkaldes snarest. Der er 65 tilmeldte til årets første matchs 
kommende lørdag hvoraf 43 er tilmeldt til spisning. 
 
8. Begynderudvalg, juniorudvalg og pro-træning 

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

Referat: 
Aktuelt er der to nye begyndere, og vi ved at yderligere 5 begyndere starter kommende mandag. Endvidere 
er der golfens dag og det er forventningen at der også der vil møde nye potentielle medlemmer op. 
Træningen går rigtigt godt. 
 
9. Sponsorudvalget 
 
Bjarne Voigt Hansen er kontaktperson til sponsorudvalgsformanden og giver en status for 
sponsorsituationen.  
 
Referat: 
Ikke nye sponsorer siden sidste bestyrelsesmøde. Alle sponsorreklamer på tavler og ved hus/P-plads/baner 
er på plads og alle regninger er udsendt til sponsorerne. Der indkaldes til sponsorudvalgsmøde inden for 
kort tid.   
 

10. Orientering og eventuelt 

Bjarne Voigt orienterede om at der er sendt ansøgning om kr. 550.000 fra vindmøllepulje. Det er under 

Erhvervsstyrelsen man kan søge hvis klubben ligger inden for en radius af 5 km. fra vindmøller - og der har 

vi tre vindmøller i baghaven til golfklubben som ligger i en afstand af ca. 4,8 km i retningen mod Søllested. 

Ansøgningen lyder på robotstyret automatisk boldopsamlersystem og klippere til drivingrange 
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Der er endvidere i tæt samarbejde med Mogens Opstrup søgt om kr. 29.000 ved DGI til kronikergolf. 

Endvidere udsendt invitation til flere lokalforeninger fx diabetikerforeningen, ligesom der er udsendt 

pressemeddelelse til Folketidende og Ugeavisen - når disse er bragt vil initiativet blive offentliggjort via 

klubbens Facebookside.  

Næste møde 7. juni kl. 19.00. 

 

Indkaldelse 
Bjarne Voigt Hansen 

 


