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Notat fra brunchmøde 1. oktober 2022 

Bestyrelsen havde indkaldt sekretariat, udvalg og klubber i klubben til 
brunchmøde den 1. oktober 2022. 
 
Formålet var at skabe samarbejde på tværs, få evalueret året der er gået og 
drøfte hvad udvalg og klubber ønsker der skal sættes fokus på i 2023. Der var 
indlæg fra alle udvalg/klubber som fremgår af nedenstående: 

Kaninklubben: Bjarne Wieland oplyste at der er taget et nyt initiativ hvor 
begyndere mødes på tværs af klubber på Lolland-Falster hvor kaninklubben i 
2022 har besøgt Maribo. Der er i kaninklubben 39 medlemmer som sørger for 
at tage godt imod nybegyndere.  

Dameklubben: Susanne Møllenbach oplyste at der i klubben er 37 
medlemmer som glæder sig til at klubben bliver styrket med de nye kvinder 
der er startet som nybegyndere i denne sæson. Der har været gennemført en 
weekendtur for medlemmerne og der er generalforsamling den 2. oktober 
2022.  

Herreklubben: Rene Thauner fortalte at klubben har 58 medlemmer, som 
møder stabilt frem. Der spilles i 4 bolde hvor man i bolden spiller parvis mod 
hinanden om den ”berømte” øl. Herreklubben har også et spil i spillet der 
hedder ScoreKaj, hvor vi over sæsonen noterer de bedst slag på banens huller. 
Der spilles til en birdiepulje hvor vi samler til kasse, som akkumuleres og 
tildeles den der laver en birdie på et udvalgt par-3 hul. Vi spiser mad sammen 
en gang om måneden. Årlig match mod damerne og mod Maribos herrer. Vi 
var 32 mand på årets herretur. Vi kører samme model næste år. 

Seniorklubben: Elisabeth Bruun informerede om at klubben har 78 
medlemmer med løbende tilgang fra Kaninklubben. Seniorklubben har prøvet 
at gennemføre matcher som tidligere år, men kunne ikke få dato for Pro-Am, 
hvilket medførte at man var nødsaget til at spille match mod Maribo i Maribo. 
Der er også gennemført match mod Storstrømmen og Marielyst.  

Nogle medlemmer har været vrede på os over at matcherne ikke kørte som de 
skulle. Der er noget med koordination som vi skal være opmærksomme på 
fremadrettet. 

Mix-klubben: Mogens Kopytko fortalte at der er masser af nye kunder i 
butikken, i år er medlemstallet 62 medlemmer. Det er altid solskin når klubben 
spiller og medlemmerne stiller af og til med præmier til matcherne. Vi spiller 9 
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huller og fire gange årligt 18 huller. Der har været gennemført midtvejsmatch 
og Par-match. 

Sekretariat: Vi har delt opgaven i shoppen, hvor det er Vivi Opstrup som har 
ansvaret for bolde, handsker etc. og Connie Madsen der har ansvaret for 
tøjsalget. Vivi oplyste at Jerimy hjælper til med indkøb og Connie oplyste at 
der er salg af Backtee og Lexton. Vi forventer samme salg i 2022 som i 2021 
og håber på medlemmernes opbakning, idet der ikke er meget salg til 
greenfee-spillere, måske fordi der er lukket når de kommer ind fra runden. 

Bente Clausen oplyste at shoppen nu forsøger at få Daily-tøj til damesiden, så 
der bliver et lidt større udvalg. Det blev præciseret at man kun køber tre 
eksemplarer hjem af hver tøjtype, så alle ikke skal gå med det samme design. 

Flemming Hansen foreslog at man betroede et medlem i klub i klubben til at 
sælge uden for shoppens åbningstid, fx når klubberne havde deres ugentlige 
match. 

Kirsten og Grethe udarbejder opgørelse over greenfee-gæster, og kan 
konstatere at vi ikke har så mange gæster som sidste år. Vi får ros, og 
kunderne er tilfredse.  

Sponsorudvalget: Claus Wede fortalte at sponsorindtægt har været stigende 
i 2022 til kr. 219.000. Der er mange mindre sponsorer og få hovedsponsorer. 
Målsætningen i forhold til krisen er at vi fastholder omsætningen i 2023. 

Jesper Stoffer oplyste om et nyt tiltag, hvor sponsorudvalget vil bede alle 
klubber i klubben om at udpege en nøgleperson som, refererer til 
sponsorudvalget. En nøgleperson som kan promovere sponsorudvalget og 
samle input og fremme sponsorudvalgets arbejde.  

Jesper Stoffer bad alle medlemmer overveje hvem de kender som potentiel 
sponsor og give info til sponsorudvalget.  

Sponsorudvalget har brug for viden om hvem der sponsorer på tværs også i 
klubber i klubben. De førnævnte nøglepersoner kan italesætte disse ting og 
sikre koordination. 

Claus Wede oplyste også at det er vigtigt at promovere sponsorerne, også når 
der er noget ekstraordinært når Peugeot sørger for en sponsorgave på kr. 
230.000.  

Michael Hedegart fandt at eksponeringen af sponsorerne på banen og på 
reklameskilte kan forbedres.  
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Claus Wede fortalte at sponsorudvalget gerne vil være med til at hæve 
standarden og give skiltningen et bedre udtryk, så de ikke bliver overset. Vi 
kan tale med vores sponsorer om dette. Vi vil også gerne tale om next-tee 
skilte med sponsorer. 

Sponsorudvalget overvejer at arbejde med en app til mobiltelefoner – så 
sponsorerne ved at klubbens medlemmer har været i butikken for at handle. 

Sponsorudvalget opfordrer til at vi styrker de sociale medier. Det er få 
medlemmer i klubben der kan lægge billeder op på Facebook, og det vil 
promovere klubben og sponsorer hvis medlemmer der deltager i aktiviteter i 
klubber i klubben også lægger billeder på Facebook. 

Sponsorudvalget har følgende fremtidsperspektiver: 

 Elektronisk baneguide 
 Tørt og rent sted på 4 m2 til skilte etc.  
 Udvikling af en erhvervsklub 
 Styrket søgning af fondsmidler. 

Mogens Kopytko fandt det vigtigt at sponsorerne bliver eksponeret - f.eks. via 
et kvalhold, divisionshold som repræsenterer klubben. Vi vil gerne se ens ud i 
tøjet i turneringer. 

Bente Clausen oplyste at man skal sende besked til Bjarne Fallesen om 
sponsoraktivitet uden for sponsorudvalget. Bjarne registrerer information om 
hvilke sponsorer vi har. 

Baneudvalget: Michael Hedegart informerede om at vi har udfordringer med 
budgettet på banen og har tigget lidt hos medlemmerne. Det er lykkedes at 
samle kapital og vi har fået penge til såning, så banen også kan stå fint de 
kommende år. 

Der er 4-5 frivillige som udfører 2 mands fuldtidsarbejde. Sonja stopper til 
april, og så har vi kun én ansat. Vi skal bruge 3-4 medlemmer mere som vil 
køre et par dage om ugen. Baneudvalget håber at nogen vil tage initiativ, så vi 
får et større frivilligt mandskab på banen og undgår for store 
kontingentstigninger. 

På maskinsiden er der aktuelt brug for en greenklipper og der er mange 
løbende udgifter, eksempelvis skal vi skifte flag hvert år, så sponsorerne bliver 
tilfredse.  

Ønsker til fremtiden 
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 Flere frivillige, herunder til opsamling af bolde to gange om ugen 
 Elektronisk baneguide 
 Bedre banemærkning som er for dårlig. 

Rene Thauner: Michael ret i at banen står flot, men der er brug for skilte med 
forbud mod kørsel med vogn omkring greens.  

Mogens Kopytko: Banen står utroligt flot. Jeg har en fremragende ide til vores 
borde på banen. En plade på størrelse med et fad, hvor sponsorerne er 
klisteret på, så kan man sidde og se alle de gode sponsorer når man holder 
pause. Banemærker – jo færre pæle du ser, des bedre. 

Flemming Hansen tilbød at lave pæle i hård flamingo som er 
vedligeholdelsesfrit.  

Susanne Møllenbach: I forhold til mandskab - der er fortsat mulighed for at 
klubben kan ansætte flexjobber med opmærksomhed på begrænsning i 
arbejdsevenen. 

Husudvalg: Elinor Rough oplyste at der ikke var info fra udvalget. 

Bente Clausen oplyste at elregningen er fordoblet i august måned. Vi er 
nødsaget til at slukke automater, frysere og køleskabe her over vinteren. (NB - 
Diesel er budgetteret til kr. 77.000 og vi har brugt kr. 109.000 på nuværende 
tidspunkt) 

Kopytko opfordrede til at opsætte automatisk lys-sensorer og sparepærer. 

Begynderudvalget: Vivi Opstrup oplyste at 25 har været igennem 
begyndertræningen og 21 fortsætter som medlemmer. Vi vil holde møde med 
Kaninklubben fordi der ikke er så mange nye der har meldt sig ind der. Der er 
4 som hjælper i begynderudvalget.  

Gert Meyer Madsen oplyste at begynderudvalget har fået stor ros fra DGU. 

Restaurationsudvalget – Inge B. Hansen – intet nyt fra udvalget  

Matchudvalget – Flemming Hansen oplyste at udvalget har været presset i år 
fordi vi kom for sent i gang med planlægning med klubber i klubben. 
Frivillighedsmatchen skal ændres så den ikke ligger sent på efteråret. Vi har 
deltaget i et nyt initiativ i år, hvor matchen Pairs blev gennemført. Tolstrup og 
Tolstrup vandt og blev nr. 3 på landsplan.  
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Et godt initiativ er elektronisk indberetning som har fungeret fint og aflaster 
ved matcher.   

Kommende sæson: Så snart vi får datoer for kommende Pro-am og Parmatch 
lægges de i matchkalenderen, så der kan planlægges efter disse. Det vil også 
være fint hvis regionsgolf mv. bliver lagt ind så hurtigt som muligt. 

Ide til sponsorudvalget: Sæt en hoteltavle op hvor der står – spile en omgang 
til med overnatning.  

Handicap og regeludvalg: Mogens Kopytko oplyste at vi er udfordret af 
dårlige markeringspæle. Der er gennemført regelundervisning med de nye 
medlemmer, og vi håber at de husker det de har lært. Der er barslet 
regelændringer i 2023, og Handicap- og regeludvalget kommer gerne ud i 
klubber i klubben og informerer om de nye regler. 

Rekrutteringsudvalg: Bestyrelsen har besluttet at iværksætter en strategisk 
indsats for at øge medlemstallet, og har aftalt med Flemming Mogensen at han 
påtager sig rollen som rekrutteringskoordinator i et tæt samspil med DGU  

Vi havde sendt Flemming til LF-mesterskab så Bjarne Voigt videregav 
Flemmings budskaber: 

DGU har oplyst at Halsted Kloster Golfklub er uovertruffen dygtige til at 
fastholde medlemmer, men klubben skal være opmærksom på at optage flere 
nye medlemmer som følge af naturlig afgang.  

DGU har inspireret med mange mulige initiativer, og Flemming har indkredset 
disse til en overordnet ”gameplan” for rekruttering af nye medlemmer i 2023 

1. Golfens dag 
2. Tag en ven med 
3. Aktive rekrutteringsinitiativer over for seniorer  
4. Aktive rekrutteringsinitiativer over for ungdom  

”Gameplanen” vil snarest blive konkretiseret i detailplan og tidsplan, så der er 
mulighed for at afstemme med diverse grupperinger i klubben. 

Succeskriterie for at lykkes er bedre kommunikation, og Flemming vil påtage 
sig nøglerollen med at få Facebook til at fungere bedre. 

Profileringen på Facebook sker i et tæt samarbejde med Michael Jürgensen der 
er konsulent i DGU. Michael vil være fysisk i klubben to dage månedligt i hele 
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2023 for at støtte planlægningen, inspirere og hjælpe med 
kommunikationsredskaber generelt. 

Andre deltagere: P.t. er Flemming alene i rekrutteringsudvalget, men han vil 
meget gerne have hjælp til opgaven, så har du interesse i at hjælpe, så sig til. 

Hjemmeside og facebook: 

Gert Meyer Madsen opfordrede til at styrke hjemmesiden – vær opmærksom 
på jeres respektive sider - siden administreres af Lars Agergaard. Formanden 
spørger om vi har det layout vi skal have eller er der ønsker om andet. 

Lars Agergaard er glad for at Flemming Mogensen kommer med ind over 
Facebook. Lars tilkendegav at det er vigtigt at klubberne i klubben er med som 
redaktører, så de kan lægge billeder taget på banen på Facebook. Det er for 
bureaukratisk at lægge billeder på hjemmesiden, så derfor er Facebook det 
rette medie. 

Rene Thauner: Opfordrede til at vi bliver bedre til med billeder at fortælle hvad 
vi laver. Facebook et godt sted at opdatere med vindere af parmatch, mix-
klubben m.v. –  

Mogens Kopytko gjorde opmærksom på at man skal tjekke GDPR-reglerne. 

Andet: 

Gert Meyer Madsen oplyste  

 Jeremy har indgået aftale for 2023  
 Kom med kandidater til posten som sekretær i bestyrelsen.  
 Send gerne info til nyhedsbrev, så tager jeg det med. 
 Næste bestyrelsesmøde er den 17. oktober 2022 – budskaberne fra i dag 

vil blive behandlet der. 

Stor ros til Inge B. Hansen for en fantastisk menu til brunchmødet og 
opdækning og forberedelse af fortæring til frivillighedsmatch  

 

Notat af Bjarne Voigt Hansen 


