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Referat af bestyrelsesmøde 

7. december2022 kl. 17.00 

Hos Vivi Opstrup 

Deltagere: Gert Meyer Madsen, Bente Clausen, Vivi Opstrup, Michael Hedegart, Lars Agergaard og Bjarne 
Voigt Hansen. Afbud fra Flemming 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 justeret 
 
2. Formandens orientering og punkter til drøftelse 
 
Gert Meyer er ansvarlig for sekretariat, forretningsudvalg og markedsføringsudvalg og giver en status.  
 
Følgende punkter drøftes:  
 

a. Generalforsamling 2023, hvem gør hvad 
b. Golf og Go' nat samarbejdet 
c. Shop, nyt tøjmærke 
d. Sekretariat, bemanding i 2023 
e. Vin indkøb til café 
f. Drøftelse af medlemskab typer og kontingenter. 
g. Greenfee i 2023 
h. Status på rekrutteringsudvalg 
i. Ejerpantebrev 

 
Referat: 

a) Der er aftalt med efterskolen at vi anvender salen i lighed med tidligere år. Ole Iversen forspørges 
om han vil være dirigent, ligesom de øvrige frivillige aktører omkring generalforsamlingen 
forespørges om de vil hjælpe i år. Kandidat til Bertel Pokalen udpeget.  

b) Møde med Golf og Godnat den 14.12.2022 i Maribo – Bente Clausen repræsenterer os pga. afbud 
fra formanden. Bestyrelsen finder at betaling til samarbejdet bør være performanceorienteret, så 
klubberne betaler i forhold til hvad de opnår af indtjening på samarbejdet.   

c) I shoppen er der indgået aftale med dametøj fra Daily, og der er fundet en grundpakke som vi får til 
foråret. Salget i shoppen er faldet begrænset i 2022, hvilket kan tilskrives færre greenfeegæster. 

d) Der er udfordringer med bemanding i sekretariatet, men vi undersøger stadig muligheder for at øge 
mandskabet. 

e) Der er problemer med prissætningen på vin, idet det er vanskeligt at opnå en indtjening i 
restauranten. Bente Clausen, Claus Wede og Bjarne Voigt Hansen tjekker mulighederne ud og 
afdækker potentialet i sponsoraftalen i relation til køb af vin. 
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f) Kontingentsatserne blev gennemgået og de nye kontingentsatser blev godkendt til fremlægges på 
generalforsamlingen. Det præciseres at der i forhold til GDPR skal anføres i indmeldelsesblanketten 
at medlemmerne accepterer at der kan tages fotos af medlemmerne på og omkring banen som 
publiceres på klubbens hjemmeside, Facebook etc.  

g) Greenfee forøges i 2023 til kr. 360 hverdage og kr. 400 på helligdage – vi foreslår greenfee for 
hoteller i Golf og Godnat stiger til kr. 220 

h) Det er rigtigt godt og visionært oplæg som er præsenteret af Flemming Mogensen, et oplæg som 
giver mulighed for udvikling. Bestyrelsen vil følge projektet tæt på det overordnede plan, og 
klubbens medlemmer opfordres til at bakke op om projektet og tilmelde sig når Flemming 
Mogensen som koordinator kalder på ressourcer til projektets udmøntning. Flemmings første 
opgave er at sætte rekrutteringsudvalget op, hvilket også kræver medlemsopbakning. De konkrete 
projekter som er foreslået i oplægget, skal koordineres i forhold til matchudvalget etc., så vi sikrer 
at der ikke optræder datokonflikter i programmerne. Tag en ven med er en rigtig god ide, men bør 
gennemføres i foråret, så der er mulighed for at arbejde videre med de potentielt nye medlemmer.  
Oplægget til rekrutteringsudvalgets arbejde tages op som et selvstændigt punkt på 
generalforsamlingen. Organiseringsplan 2023 – se LINK. 

i) Klubben er kontaktet af Advodan på vegne af Jyske Bank om et ejerpantebrev på matr. 1ah m.fl. 
Klubben ejer denne ejendom iflg. Tinglysningen, og det afklares nærmere hvordan ejerskabet 
afvikles.  

 
3. IT-systemer og webmaster 

Lars Agergaard orienterer om it-systemer og web, 
 
 Referat: 
Ikke noget nyt. 
 
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: 
Fredag går personalet på ferie efter stor aktivitet i efteråret. Der er fjernet nogle overtallige træer i den nye 
alle, og gennemført en rydning af søer på banen, så der bliver mere gennemsigtighed. 
 
Der er god groning i det nysåede græs, som har været en stor succes. Den planlagte udlægning af 
vandingsanlæg på hul 1 udsættes, idet der afprøves afvanding på fairway foran green på hul 12 og 16 i 
stedet. 
 
I forhold til ansættelse kører vi uden aktiveringspersoner fra kommunen i 2023, idet der har været stor 
søgning af frivillige. På nuværende tidspunkt er der mindst 7 mand på banen indtil videre, så det ser rigtigt 
godt ud med opbakningen her.   
 
Der køres med golfvogn p.t. , men bærerbags er forestående.  
 

5. Regnskabsopfølgning, likviditet og antal medlemmer – Kassereren 

https://kortlink.dk/2hhus
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Bente Clausen orienterer om budgetopfølgning, aktuel likviditet og antallet af medlemmer.  
 
Referat:  
Aktuel regnskabsstatus blev gennemgået, og vi følger det budget der er lagt for 2022. Likviditeten er fortsat 
ok, og hvis man tager hensyn til periodeforskydninger, er likviditeten lettere vigende i forhold til tidligere 
år. Klubben skal stadig sikre sig at der er mulighed for at afvikle gældsposter. Vi har aktuelt 430 
medlemmer. 
 
6. Turneringsudvalg samt handicap- og regeludvalg 
 
Flemming Hansen giver en status over turneringer, matcher og aktiviteter i handicap- og regeludvalget. 
 
Referat: 
Vi ser på matchkalenderen snarest. Planlægningsmøde for matcher afholdes i starten af januar måned - 
dato følger snarest.  
 
7. Begynderudvalg, juniorudvalg og pro-træning 

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

Referat: 
Begyndertræningen starter umiddelbart efter golfens dag. Træning starter i starten af april.  
 
 
8. Sponsorudvalget 
 
Bjarne Voigt Hansen er kontaktperson til sponsorudvalgsformanden og giver en status for 
sponsorsituationen.  
 
Referat: 
 
Der er indgået fin aftale med McDonalds i Maribo om logobolde på drivingrange – en sponsoraftale der i 
økonomi svarer til et hul på stor bane.  
 
Sponsorudvalget har også i år været aktiv efter sæsonafslutning og kontaktet sponsorerne allerede nu og 
forventer respons fra hovedparten af sponsorerne inden udgangen af året. Der er allerede nu modtaget 
accept for kr. 149.000, men vi forventer at nå samme resultat som 2022. Der indkøbes to flag til alle huller 
så der er ordentlige, hele og pæne flag hele sæsonen. 
 
Bestyrelsen bakker stadig op om at vi investerer i elektronisk baneguide, og anerkender hvis det ikke er 
legitimt at kontakte sponsorer som har givet tilsagn for 2023 til også at indgå i den elektroniske baneguide. 
De skal imidlertid have tilbuddet hvis de ønsker dette. 
 
Sponsorudvalget har talt om at lave sponsorløsninger, hvor sponsoren får banen som en erhvervsløsning 
ved at tegne et stort sponsorship på next-t skilte på hele banen mod at banen benævnes - fx Harboe 
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course. Idegrundlaget i denne løsning forfølges, og BVH udarbejder koncept for dette som fremlægges for 
bestyrelsen.  
 
Uret ved drivingrange bør ikke udskiftes på grund af prisen – baneudvalgsformanden sørger for løbende at 
justere.  
 

9. Orientering og eventuelt 

Intet 

Næste møde - budgetmøde i starten af januar måned - eventuelt den 14. januar 2023. 

Generalforsamling 22. februar 2022 
 
Referent 
Bjarne Voigt Hansen 

 


