
 
 
 Bøtø Ringvej 2 
 4873 Væggerløse 
 Tlf. +45 54 13 41 83 
 Mail: gk118@mail.dk 

 
 Formand 
 Peter Olsen 

 Tlf. +45 40 73 51 04  
 Mail: peo@live.dk 
  
 Den 4. april 2019   
                                                    
   
 

 
-  her mødes glade golfspillere  - 

 

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. april 2019 

 
  

Sted: Hos Lotte Petersen, Bøtø Møllevej 13, 4873 
Væggerløse 

  
Tid:  Onsdag den 3. april 2018, kl. 17.30 
  
Mødedeltagere: 
 

Peter Olsen 
Alfred Jensen 
Jan Jørgensen 

 Lotte Petersen 
Søren Nielsen 
Steen Wæver 
Britt Buhl Alsgren 
 
 
 

  
 

Opfølgning på seneste møder: 

• Ingen udeståender 

 
 

Orienteringssager: 

• Seneste udsendte ”DGU klubnyt”, siden sidste møde. 

• Seneste udsendte fra Guldborgsund Kommune, siden sidste møde. 

• DGU, indkaldelse til landsmøde i paragolf den 6. april då. 

• Opdatering af klubbens 25-årige historie.  
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Beslutning: 
PO orienterede bestyrelsen omkring ovennævnte punkter, og kunne til punkt 4 
oplyse, at Frank With havde gjort en stor indsats for at bringe klubbens 25-årige 
historie up-to-date inden jubilæet. 

 
 

Behandlingssager: 

• Indkomne forslag til generalforsamlingen. 

• Tilbud af 19. marts då. fra NordicGolfers om indgåelse af en samarbejdsaftale omkring 
markedsføring af de lokale golfklubber. Markedsføringsmaterialet produceres på 3 
sprog, dansk, svensk og norsk og firmaet har gennem de sidste 12 år været den største 
og mest populære formidler af golfophold i Skandinavien.  

                 
Beslutning: 
Der er ikke kommet forslag til generalforsamlingen. 
Bestyrelsen godkendte tilbuddet fra NordicGolfers. 

 
 

Golfspilleren i Centrum: 

• Orientering ved Steen Wæver. 

                 
Beslutning: 
Første omgang af markedsundersøgelsen er endnu ikke implementeret. 

 
 

Medlemsregistrering m.m.: 

• Orientering om status for medlemsregistrering. 

 
 

Beslutning: 
Total antal medlemmer pr. 27. marts 2019 udgør 808 heraf 69 passive, hvilket stort 
set er på niveau med sidste år ved samme tid.  

 
 

Statusrapport fra kasserer m.m.: 

• Orientering om aktuel regnskabsbalance.  

 
 

Beslutning: 
AJ orienterede om status på regnskabet pr. medio marts 2019, sammen holdt med 
sidste år og budget 2019. Det realiserede resultat ligger stort set på niveau med 
både sidste år og forventningen til 2019.  
 

 

Orienterings- og behandlingssager fra udvalgene: 

 

Baneudvalg: 

• Status på prioriterede opgaver 

• Referat fra banebesigtigelsen, mandag den 25. marts då. 
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• Baneservice 

 

Beslutning: 
De prioriterede opgaver følger den oprindelige plan, og er stort set ajour ift. de 
indarbejdede forudsætninger. 
SN orienterede om den netop afholdte banerundgang, hvor der efterfølgende blev 
udarbejdet en fremadrettede aktionsplan, som skal indgå i masterplanen, omkring 
beplantning, diverse opretninger/tilretninger, risikovurderinger og skiltning mv. 
Erik Smed mfl. forestår banekontrol/-service. 

 
 

Sponsorudvalg: 

• Status fra sponsorudvalget. 

 

Beslutning: 
LP orienterede om et møde afholdt i udvalget den 26. marts, hvor status på nye 
aktiviteter/initiativer blev gennemgået – bestyrelsen tog informationen til 
efterretning, og endes om at se på den samlede struktur umiddelbart efter 
generalforsamlingen. 

 
 

Husudvalg: 

• Orientering om tilstand af kloaker i og omkring klubhuset. 

 

Beslutning: 
PO orienterede om et tiltagende problem omkring kloakeringssystemet, men er nu 
i skrivende stund blevet udbedret. 

 
 

Turneringsudvalg: 

• Referat fra udvalgets seneste møde den 14. marts då. 

• Udvalget har fremsendt udkast til generelle betingelser for turneringer arrangeret af 
MGK 

• Udvalget har fremsendt plan over turneringer i 2019 

 

Beslutning: 
LP orienterede omkring forskellige tiltag, herunder mulighed for 
skiltning/promovering af bl.a. sommerens turneringer. 
Bestyrelsen behandlede udkast til generelle betingelser for turneringer – 
betingelserne vil blive tilrettet i overensstemmelse hermed. 
Enkelte ændringer til plan over turneringer i 2019, vil blive foretaget for at optimere 
afviklingsmulighederne. 

 

 

Begynder & Juniorudvalg: 

• Orientering om status på opstart for begyndere / kaniner og juniorer 2019. 

 

Beslutning: 
JJ orienterede omkring opstart af begyndere / kaniner og juniorer i hhv. april og 
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maj. 

 
 

Presse og hjemmeside: 

• Udvalget har imødekommet et tilbud fra STEF om annoncering i Marielyst Guiden.  

 

Beslutning: 
PO orienterede om indholdet af annonceringstilbuddet fra STEF, hvilket 
bestyrelsen tog til efterretning. 

 
 

Eventuelt: 
Ingen emner til dette punkt. 
  
 

Næste møde: 

 
Næste planlagte møde er onsdag den 21. maj 2019. 

 
 


