
 
 
 

Halsted Kloster Golfklub – Maribovej 252 – 4900  Nakskov 

Referat af bestyrelsesmøde 

7. juni 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 revideret 
 
2. Formandens orientering og punkter til drøftelse 
 
Gert Meyer er ansvarlig for sekretariat, forretningsudvalg og markedsføringsudvalg og giver en status.  
 
Følgende punkter drøftes:  
 

a) Hjertestarter 
b) Golf og Go`nat samarbejdet - svenske gæster 

 
Referat: 
Det går fint med bemandingen i sekretariatet, og salget i shoppet er også tilfredsstillende. 
 
Ad a) Der er truffet beslutning om ombytning af hjertestarter i klubben til ny model. Den nye model bliver 
monteret udendørs ved klubhuset, så der også er tilgang uden for åbningstider.  
 
Ad b) Halsted Klosters bidrag til markedsføring i Sverige gennem Golf og Godnat udgør kr. 1.500. Effekten 
er minimal, og tilskuddet til den aktivitet ophører fremadrettet. 
 
  
3. Strategiarbejde med DGU 

Der gives en status for strategiarbejdet med DGU 

Referat: 

Bjarne Voigt har været i dialog med Michael Jürgensen fra DGU for at aftale den videre proces for 

strategiarbejdet. En af de store strategiske indsatser er rekruttering af nye medlemmer, og BVH er i dialog 

med et af klubbens medlemmer som vil påtage sig opgaven som rekrutteringskoordinator.  
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DGU har gode erfaringer med sit rekrutteringskoncept i andre klubber, og Halsted Kloster Golfklub har fået 

tilbudt at kunne trække på DGU i projektet. 

Rekrutteringskoordinator, Michael Jürgensen fra DGU, og BVH mødes i løbet af sommeren for at aftale den 

videre proces, og gruppen suppleres i efteråret med yderligere et klubmedlem, så rekruttering 2023 kan 

planlægges. 

4. IT-systemer og webmaster 

Lars Agergaard orienterer om it-systemer og web, 
 
 Referat: 
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 

Vi er presset af medarbejdersituationen og håber på at vi kan få flere hænder. Renoveringen af vores 
vandingsanlæg er gennemført på det meste af banen, og aktuelt mangler kun hul 2 og hul 6 
 
6. Regnskabsopfølgning, likviditet og antal medlemmer – Kassereren 
 
Bente Clausen orienterer om budgetopfølgning, aktuel likviditet og antallet af medlemmer.  
 
Referat: 
Budgetopfølgningen taget til efterretning. 

 

7. Turneringsudvalg samt handicap- og regeludvalg 
 
Flemming Hansen giver en status over turneringer, matcher og aktiviteter i handicap- og regeludvalget.   
 
Referat: 
Pinsematchen var en succes med 77 tilmeldte. 
 
8. Begynderudvalg, juniorudvalg og pro-træning 

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

Referat: 
Der er 22 nybegyndere og der er god motivation.  
Der er Jungletræf den 18. Juni for juniorer, hvor alle klubber på LF og Møn får mulighed for at deltage.  
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9. Sponsorudvalget 
 
Bjarne Voigt Hansen er kontaktperson til sponsorudvalgsformanden og giver en status for 
sponsorsituationen.  
 
Referat: 
Fordelingen af opgaverne i sponsorudvalget er ændret, hvorfor der er behov for flere frivillige til udvalget.  
 
Der er firmaer som bruger klubben aktivt til firmaarrangementer, og Nakskov Fysioterapi gennemfører for 
andet år. Bjarne Fallesen har samlet et hold af frivillige som gennemfører arrangementet.  
 
Der er andre større virksomheder som viser tilsvarende interesse – med sponsoraftale som en indgang. 
 
Klubben har to annoncer på vej i de store landsdækkende klubaviser. Der er reklameplads i bunden af disse 
annoncer for interesserede firmaer.  
 
 

10. Orientering og eventuelt 

Klubbens konto relateret til mobilepay bliver lukket i Danske Bank og overgår nu til klubbens konto i 

Lollands Bank. Der forventes ikke gener for klubbens medlemmer. 

Der har været nogle dårlige oplevelser med elever fra efterskolen, og der har været rettet kontakt til 

skolen. Det er manglende opretning af slaghuller, forstyrrelse af træningen og misbrug af bolde på 

drivingrange som har været udfordringen.  

Der opsættes nyt bord ved hul 9, så der også er mulighed for at få aftensol når man holder pause der.  

Der er for mange eksempler på at klubbens døre ikke lukkes når vi forlader klubben om aftenen. Det 

indskærpes at der lukkes, så vi ikke bliver ramt af ubudne gæster i klubben.  

Næste møde 15. Aug. Kl. 17.00 hos formanden. 

Kommende møder: 10. okt. kl. 19.00 

 

Referent 
Bjarne Voigt Hansen 

 


