
 
 
 

Halsted Kloster Golfklub – Maribovej 252 – 4900  Nakskov 

Referat af Bestyrelsesmøde 

6. april kl. 18.00 

Afholdt hos Dan Revision, Danagade 11, 4900 Nakskov 

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

Agergaard.  Michael Hedegart og Bjarne Voigt Hansen deltager virtuelt. 

 
1. Opfølgning på seneste bestyrelsesmøde 
 
Punkterne gennemgås af ansvarlige ifølge seneste referat og bestyrelsens to do list som bestyrelsen kan se 
på www.onedrive.com  
 
Referat: 
To do list blev opdateret. 
 
2. Formandens orientering og punkter til drøftelse 
 
Gert Meyer er ansvarlig for sekretariat, forretningsudvalg og markedsføringsudvalg og giver en status.  
 
Herudover ønsker formanden følgende punkter drøftet: 
 

a. etablering af plads til rengøring af golfvogne m.m. 

b. status på sag i landsskatteretten 

c. orientering om Golf og Go`nat samarbejdet 

d. fældning og etablering af ny allé 

e. shop og sekretariat 

f. Golfens dag 

 

Referat: 
 

Ad a) Bestyrelsen har brug for at se forholdet fysisk, så punktet udsættes. 

Ad b) Der er sendt omfattende materiale til Landsskatteretten i januar måned. Der afventes yderligere, 

sikker nogle år før der kommer afgørelse fra Landsskatteretten. 

Ad c) Priserne for hotellerne er hævet. Der er igangsat ny markedsføring hvor Bandholm og Saxkjøbing 

Hotel ikke er med. Vi har informeret de to hoteller om at de kan indgå aftale direkte med Halsted 

Kloster Golfklub.  Golfconnection har til denne sæson leveret 105 greenfee-gæster, men Golf og 

Godnat har endnu ikke givet resultater. Sidste år havde vi 380 gæster via hotelordningen i Golf og 

Godnat. 

http://www.onedrive.com/
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Ad d) Der er væltet et træ mere i alleen, og det forventes at alleen bliver fældet i maj måned. Dette 

medfører at hul 18 må lukkes i 5 hverdage. 

Ad e) Vi har åbnet i påsken og der er fuld bemanding som i 2020, og der er købt produkter til shoppen. 

Ad f) Vi deltager ikke i Golfens dag i år på grund af Corona, men vurderer om et lokalt initiativ skal 

sættes op først i juni. 

 
3. Generalforsamling 
 
Generalforsamlingen i 2021 er på grund af Corona-epidemien udskudt og forventes afholdt efter 6. maj 
2021.  

DGU´s anbefalinger for udsættelse fremgår af DGU´s hjemmeside – se dette LINK 

DGU anfører at der bør indkaldes efter den normale procedure og med de normale frister for dette, bl.a. 
frister for indsendelse af forslag, bestyrelseskandidater m.v. Selve mødet afvikles blot på et senere 
tidspunkt end normalt. 

 

Forslag til dagsorden til generalforsamlingen er udarbejdet og bestyrelsen kan se dette i LINK - til 
bestyrelsens godkendelse. Bestyrelsen skal forholde sig til følgende: 

a. Fastsættelse af dato efter den 6. maj 2021 

b. Sted – forslag Halstedhus Efterskole 

c. Dirigent – forslag Ole Iversen 

d. Beretning – forslag udarbejdet af formanden 

e. Regnskab for 2020 og budget 2021 – udkast som fremlægges af kassereren. 
f. Fastsættelse af kontingent. Der foreslås ændring af flexkontingent til kr. 1250 inkl. 3 Greenfee samt 

ændring af boldgebyr til kr. 300,- pr år. 
g. Tildeling af Bertelpokalen – forslag drøftes 

h. Valg til bestyrelsen – Bente Clausen, Lars Rasmussen og Bjarne Voigt Hansen er på valg, tilsagn om 
fortsættelse? Michael Hedegart er på valg for et år efter § 6 stk. 4 for et år. 

 
Reglerne for generalforsamlingen kan ses af vedtægternes §4 og §5 på klubbens hjemmeside via dette link 

Referat 

 
Generalforsamlingen indkaldes til den 26.05.21. Forslag fra medlemmerne senest 12.05.21 
 
Ad a) Fastsættes til 26. Maj 2021 – forslag fra medlemmer senest 12. Maj 2021 
Ad b) Efterskolen forespørges 
Ad c) Ole Iversen forespørges 
Ad d) Beretningen er godkendt 

https://www.danskgolfunion.dk/artikel/dif-og-dgu-anbefaler-generalforsamlinger-uds%C3%A6ttes
https://1drv.ms/w/s!Agyt6sOjFayAsRkzh4nJXgJY8WiX?e=AZo9r2
http://www.halstedklostergolfklub.dk/uploads/generalforsamling%202017/vedt%C3%A6gter.pdf
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Ad e) Der har været udvist mådehold i 2020, hvilket regnskabsresultatet udviser. Regnskabet blev taget til 
efterretning af bestyrelsen og oversendes til generalforsamlingen til endelig godkendelse. Budget 
oversendes til generalforsamlingen godkendelse. 

Ad f) Forslaget oversendes til generalforsamlingens godkendelse. 
Ad g) Bestyrelsen har fundet personen der skal tildeles Bertelpokalen 
Ad h) Alle er villige til genvalg. 
 
Torben Elisberg Hansen forespørges om han vil være referent. 
 

4. IT-systemer og webmaster 
 
Lars Agergaard orienterer om it-systemer og web,  
 
Herunder drøftes: 
 

a. status på nyt lukkesystem.  

b. Lukning af bagrum fungerer ikke optimalt  

 
Referat: 
Ad a) Det nye system fungerer godt. Systemet lukker ned kl. 20.00 i sommersæsonen og der lukkes ned kl. 
18.00 i vintermånederne 
Ad b) Det er vigtigt at medlemmerne sørger for at lukke bagrum. Klubber i klubben er gode til at sørge for 
lukning, men medlemmernes initiativ er vigtig i weekender. 
 
Pc'en i sekretariatet er opdateret i vinter.  
 
 

5. Status på baneudvalg, husudvalg og bygnings- og vedligeholdsudvalg. 
 
Baneudvalgsformanden har ansvar for banen og kontakt til husudvalg og bygnings- og 

vedligeholdelsesudvalg status for arbejdet i udvalgene.  

Herudover drøftes 

a. Greenkeeper personale. Ny flexperson pr. 1/4-21  

 

Referat 

 
Der har været god energi i opstart på banen som allerede nu står fint.  

Der starter ny medarbejder primo april. Der er fortsat brug for frivillige til tirsdagsholdet. 

 
6. Regnskabsopfølgning, likviditet og antal medlemmer – Kassereren 
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Bente Clausen orienterer om aktuel likviditet og antallet af medlemmer. Gennemgang af regnskab og 
budget. 

Herudover drøftes: 

Godkendelse af referat og budget til fremlæggelse for generalforsamlingen. 

Referat: 
 
Se under generalforsamling. Der er 405 medlemmer og god likviditet. 

 
7. Turneringsudvalg samt handicap- og regeludvalg 
 
Lars Rasmussen giver en status over turneringer, matcher og aktiviteter i handicap- og regeludvalget.   
 
Herudover: 
 

a. Pro-Am (Lars A) 
b. Dato for klubmatch med Louis Nielsen – juni, aug., sep (BVH) 
c. status på jubilæumsarrangementer 

 
 
Referat: 
 
Tuneringsplanen er sat op, og vi tilrettelægger matcher med corona-restriktioner, herunder tilmelding via 

nettet og betaling via MobilPay. Der bliver ikke samlinger før opstart og efter matchen.  

Vi mangler to matchsponsorer.  

 Ad a) På sponsorsiden er Lago og La Santa Sport på plads. Der er behov for yderligere sponsorer, og 

Lollands Bank forespørges om de vil være med i jubilæumsåret. Vi har allerede nu 10 Proer som har meldt 

sig klar til ProAm.  

Ad b) Lars Rasmussen aftaler med Louis Nielsen  

Ad c) De konkrete aktiviteter i forbindelse med jubilæumsaktiviteter skal sættes op. Der skal udarbejdes 

invitationsliste, annoncer, sponsorer skal have indbydelse, de øvrige golfklubber inviteres. Der skal 

udarbejdes nyhedsbrev etc. Lars Rasmussen samler et hold omkring sig for at klare disse opgaver.  

Fredag den 6. august er der reception fra kl. 14.00 til 17.00 

Lørdag den 7. august er match kl. 13.00 og jubilæumsfest kl. 19.00 
 
8. Begynderudvalg, juniorudvalg og pro-træning 
 
Vivi Opstrup giver en status på begynderaktivitet og pro-træning, herunder status for juniortræning. 
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Herudover: 

a. Nedlæggelse af vores tilbud om Turbo Golf (LINK) - pga. manglende interesse. 

Referat: 
 

• Træning startede i påsken og der er 4 timer i fællestræning, mens resten er individuel træning 

• Der er behov for frivillige som kan deltage i juniortræning i et par timer 

• Vi har sagt ja til sommerarrangement for børn/unge primo juli som afholdes sammen med DGI-

aktivitet 

• Sponsorarrangementer – vi har brug for frivillige som kan hjælp her.  

Ad a) Vi sletter turbokursus fra hjemmesiden. Der vil stadig være mulighed for at klubbens medlemmerne 

kan rette henvendelse til begynderudvalget hvis der er potentielle nye medlemmer som er interesseret i et 

hurtigt intensivt forløb. 

9.  Sponsorudvalget 
 
Bjarne Voigt Hansen er kontaktperson til sponsorudvalgsformanden og giver en status for 
sponsorsituationen. 
 
Sponsorudvalget har under Bjarne Fallesens ledelse været samlet flere gange i løbet af vinteren og har 
følgende info og spørgsmål til bestyrelsen: 
 

a. Hovedparten af eksisterende sponsorer har gentegnet – forventet sponsorindtjening kr. 190.000 
opgjort uden kontingentdelen i erhvervssponsorat. 

b. Sponsorudvalget stiller forslag til at der arrangeres møde mellem frivillige på tværs af udvalg to 
gange årligt. Formål at skabe indblik, sammenhæng og inspiration på tværs af de frivilliges arbejde 
(I lighed med tidligere brunchmøder) 

c. Sponsorudvalget er udfordret af omkostning til streamers  
d. Baneudvalget har valgt nyt flagsystem – der indkøbes nye sponsorflag til dette. 
e. Sponsorudvalget vil gerne have en let forståelig beskrivelse af de skattemæssige reglerne for 

erhvervssponsorater. Dette for at styrke salg af denne for klubben attraktive sponsormulighed – 
men også for at være transparent i forhold til de skattemæssige konsekvenser for sponsor. 

f. Sponsorudvalgsformanden foreslår at der gives mulighed for frivillige anonyme sponsorer i lighed 
med det der er ved Dodekalitten. 

 
Referat: 
 
Det går fint i sponsorudvalget anført af en aktiv sponsorudvalgsformand i Bjarne Fallesen. Udvalget har 

været i kontakt med alle eksisterende sponsorer og kan nu tage fat i potentielle nye sponsorer. 

 Ad a) Taget til efterretning – Gert har skrevet til Lidl, East Metal og Femern og vi håber på at de også 

bakker op.  

https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=80AC15A3C3EAAD0C!4243&ithint=file%2cdocx&authkey=!ANSpqjD6-Mabt-Q
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Ad b) Der er enighed om at følge forslaget, der afholdes et koordinerende arrangement tidligt om foråret 

inden opstart og et arrangement afslutningsvis på sæsonen.  

Ad c) Der er enighed om at lave treårige kontrakter på de små sponsorater på kr. 1.000 af hensyn til 

omkostningssiden. Hvis der er årige kontrakter, skal der betales for produktionsomkostning til streamers.  

Ad d) Til efterretning 

Ad e) Kassereren og sekretæren udarbejder beskrivelse. 

Ad f) Godkendt 

 

10. Orientering og eventuelt 

Banekontrollen er sat i gang. 

Kommende møder:    

Bestyrelsesmøde afholdes 17. maj 2021 kl. 19.00.  

Generalforsamling onsdag den 26.05.2021.  

 
 
 
Referent 
Bjarne Voigt Hansen 

 
 


