
 
 
 

Halsted Kloster Golfklub – Maribovej 252 – 4900  Nakskov 

Referat af bestyrelsesmøde 

27. januar 2022 kl. 18.30 

Afholdt i klubhuset 

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 Onedrive. 
 
I bestyrelsesreferatet var anført:  
 
“Vi har været udfordret af tilmeldte hold til kvalmatch 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”  
 
Teksten kvalmatch er efterfølgende blevet rettet til regionsgolf.   
 
Referat: 
Gennemgået og justeret. 
 
 
2. Formandens orientering og punkter til drøftelse 
 
Gert Meyer er ansvarlig for sekretariat, forretningsudvalg og markedsføringsudvalg og giver en status.  
 
 
Referat: 
Sekretariat åbnes 1. april 2022, og bemandingen er på plads 

3.   Generalforsamling 

På bestyrelsesmødet den 3.12.2021 blev besluttet at generalforsamlingen afholdes den 23. februar 2022. 
Der er tilsagn om at den kan afholdes på Halsted Hus Efterskole og der er tilsagn fra Ole Iversen som er villig 
til valg som dirigent. 

Formanden har fremsendt udkast til beretning til bestyrelsen som godkender denne til fremlæggelse for 
generalforsamlingen. 

På bestyrelsesmødet fremlægger kassereren forslag til budget for 2022 og regnskab for 2021 til 
bestyrelsens godkendelse inden endelig fremlæggelse for generalforsamlingen. 

Formanden og sekretæren har udarbejdet forslag til nye vedtægter for Halsted Kloster Golfklub som kan 
ses af LINK  



 
 
 

Halsted Kloster Golfklub – Maribovej 252 – 4900  Nakskov 

Udkast til dagsorden for generalforsamlingen 2022 kan ses af dette LINK 

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  
Forslag til vedtægter justeret og godkendt og lægges op på klubbens hjemmeside - LINK 

Endelig dagsorden til generalforsamlingen godkendt og ligger på bestyrelsens drev. Dagsorden lægges op 
på klubbens hjemmeside - LINK. 

Budget for 2022 og regnskab for 2021 godkendt til fremlæggelse for generalforsamlingen. 

Formanden har modtaget accept fra dirigent og referent til generalforsamlingen. 

3.  IT-systemer og webmaster 

Lars Agergaard orienterer om it-systemer og web, 
 
 Referat: 
 
Defekt alarm kræver justering af hoveddør. Lars Agergaard har anmeldt dette til leverandøren, og rykker 
for justering. 
 

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.  

Referat 

Der arbejdes aktivt med at rydde “underskov”, så der bliver udsigt fra klubhuset til banen. Der er fjernet et 
par træer mellem hul 9 og 18, og inden sæsonstart vil der blive etableret vanding på hul et og renovering af 
T-sted på hul 10 og 18. 
 
Der er mange spillere på banen i vintersæsonen, og der er også mandskab der vedligeholder banen/greens i 
denne del af sæsonen. Der er aftale om 4 mand på vedligeholdelse af banen i marts måned inden 
sæsonstart. 
 
5. Regnskabsopfølgning, likviditet og antal medlemmer – Kassereren 
 
Bente Clausen orienterer om budgetopfølgning, aktuel likviditet og antallet af medlemmer. Fremlægger 
endvidere forslag til budget for 2022 og regnskab for 2021 (se under generalforsamling) 
 
Referat: 
Budget 2022 og regnskab 2021 og godkendt til fremlæggelse på generalforsamlingen.  

6. Turneringsudvalg samt handicap- og regeludvalg 

http://www.halstedklostergolfklub.dk/uploads/generalforsamling%202017/vedt%C3%A6gter.pdf
http://www.halstedklostergolfklub.dk/uploads/generalforsamling%202022/Forslag%20til%20nye%20vedt%C3%A6gter%20for%20Halsted%20Kloster%20Golfklub%202022%20med%20gammel%20formulering.pdf
http://www.halstedklostergolfklub.dk/uploads/generalforsamling%202022/Dagsorden%20generalforsamling%202022.pdf


 
 
 

Halsted Kloster Golfklub – Maribovej 252 – 4900  Nakskov 

 
Lars Rasmussen giver en status over turneringer, matcher og aktiviteter i handicap- og regeludvalget.   
 
Referat: 
Der er ikke noget nyt, der mangler fortsat sponsor til en match. 
 
Matchkalenderen udsendes snarest muligt. 
 
 
7. Begynderudvalg, juniorudvalg og pro-træning 

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

Referat: 
 
Falster Golfklub opfordrer til samarbejde vedrørende begyndere, så disse får mulighed for at se og prøve 
andre baner. Henvendelsen vendes med begynderudvalget og kaninklubben.  
 
8.  Sponsorudvalget 
 
Bjarne Voigt Hansen er kontaktperson til sponsorudvalgsformanden og giver en status for 
sponsorsituationen.  
 
Referat: 
 
Der er god aktivitet i sponsorudvalget, som har tegnet sponsoraftaler for kr. 219.000. Udvalget vil 
fremadrettet lægge en overordnet strategi for arbejdet med sponsorer og henvendelse til nye.  
 
Sponsorudvalget er i færd med indkøb af streamers og flag til kommende sæson, og udvalget opfordrer 
bestyrelsen til at der udarbejdes en baneinventar- og skiltestrategi, så der er en linje i skiltning, farvevalg 
etc.  på banen.  
 
Bestyrelsen stiller gerne medlemmer til rådighed for en gennemgang, registrering og udarbejdelse af 
strategi. 
 

9. Orientering og eventuelt 

• Kommende møder:  Aftales på generalforsamlingen.  

• Brunchmøde for frivillige gennemføres i marts/april  

• Planlægning af bestyrelsens møde med Michael Jürgensen forsøges planlagt i marts måned. 

• Vivi Opstrup orienterede om dialog med DGU om golf for mennesker med handicap.  

 
Referent - Bjarne Voigt Hansen 

 


