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25. oktober 2022 
 

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 24. oktober 2022 kl. 15.30 
 
Deltagere:  Erik Nordahl-Pedersen (ENP), Ivar Christensen (IC), Lotte Petersen (LP), Lars Willander 

(LW), Erik Rasmussen (ER) og Peter Paul Olsen (PPO) 
Afbud fra:  Alfred Jensen (AJ) og Elsebeth Dalby (ED) 
 
 
Dagsorden: 

1. Velkomst og orientering v/formanden. 
2. Opfølgning på referat af møde den 28. september 2022. 
3. Status medlemmer og økonomi. 
4. Status på arbejdet i udvalg. 
5. Gennemgang af punkter til opfølgning. 
6. Forslag til drøftelse og behandling. 
7. Eventuelt, herunder fastsættelse af næste møde (onsdag den 7. december 2022 kl. 15:30) 

 
 
Ad 1 
ENP bød velkommen og meddelte, at der var afbud fra kasserer og formand Husudvalget samt at klubbens 
nye Sekretariatsleder (Peter Paul Olsen) nu deltager fast i klubbens bestyrelsesmøder. ENP meddelte 
desuden, at Alf Fabiansson var død efter flere års sygdom. Klubben var repræsenteret af ED og ER ved 
bisættelsen fredag den 18. oktober 2022.  
ENP orienterede om, at der var truffet beslutning om at aflyse dette års afslutningsturnering og -fest, da der 
kun var 31 tilmeldte. Sponsor (Vin & Velsmag, Maribo) og leverandør af festmiddag (Nørrevang) er oriente-
ret herom. Også klubbens sangskriver Ole Krarup er orienteret om den triste men nødvendige beslutning. 
Der udspandt sig på mødet en kort drøftelse af mulige årsager til den ringe tilslutning til årets normalt mest 
populære begivenhed. En relativ høj pris (285 kr. pr. person) i en tid, hvor alting bliver dyrere kunne være 
en årsag. En anden årsag kunne være et relativt stort antal turneringer i oktober (efterårsturnering samt 
klubber-i-klubben afslutningsturneringer og generalforsamlinger.  
ENP oplyste afslutningsvis, at klubbens nye greenkeeper Signe Møller var tilbudt ansættelse som green-
keeperelv/-lærling fra og med den 21. november 2022, hvor hun starter på greenkeeperuddannelsen i 
Roskilde. 
 
Ad 2 
Vedrørende referat fra bestyrelsesmødet den 28. september 2022 blev der spurgt ind til, om Sportsudval-
get har fundet en ny koordinator fra Regionsgolfen i 2023. Foreløbig har ingen meldt sig. 
PPO har i den forløbne måned fået rigtig god støtte i bogføringens ædle kunst af Bjarne Friis-Hansen. Der 
holdes fortsat lukket i shoppen på mandage for at skabe lidt arbejdsro i sekretariatet.  
Klubbens generalforsamling i 2023 bliver lørdag den 1. april og åbningsturnering søndag den 2. april, hvis 
vejret tillader det. Ivar og Erik Rasmussen ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen, men vil meget gerne fort-
sætte som frivillige i hhv. Baneudvalget og som klubbens vicevært. Lars Willander fortsætter som formand 
for Sponsorudvalget. Desuden skal der vælges ny suppleant i stedet for PPO.  
De i sidste referat udmeldte prisstigninger pr. 1. januar 2023 på leje af bagskab, buggyplads m.v. fasthol-
des. 
Teestedsmarkeringer er endnu ikke modtaget retur. 
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Ad 3 
ENP gennemgik kort det af AJ udsendte regnskabsmateriale. Tendensen er fortsat et uændret medlems-
antal, færre greenfeegæster og stigende udgifter til især el, brændstof samt græsfrø og kunstgødning. Der 
skal i resten af året udvises tilbageholdenhed for så vidt angår indkøb og nyanskaffelser. 
 
Ad 4 
Baneudvalg: IC orienterede kort om de igangværende vinterforberedelser på banen, som bl.a. indebærer 
at huller lukket et ad gangen for at skabe nødvendig arbejdsro til luftning og tromling af fairways. IC oplyste 
videre, at Baneudvalget budget revurderes bl.a., for at identificere mulige besparelser. 
Klubben nyindkøbte springvand på hul 11 er taget op for vinteren og bliver først sat ud igen til foråret.  
Banens Masterplan er gennemgået og rettet til. Der arbejdes pt. på at formulere en opdateret plan til præ-
sentation på klubbens generalforsamling den 1. april 2023.  
DGU genrating af både 18 hullers og 9 hullers banen er gennemgået og tilrettet og i samarbejde med DGU 
gjort klar til iværksættelse ved sæsonstart 2023. Desuden skal der bestilles nye oversigtskort til teesteds-
huse, udarbejdes nye konverteringstavler samt evt. trykkes nye baneguides. ENP og PPO lægger en plan 
for dette arbejde. 
IC orienterede dernæst om planerne for nyplantning på banen, etablering af forbedret beskyttelse af ny-
plantede træer og buske samt fældning af et antal popler i skel mod vest på hul 2. Brændet herfra sættes til 
salg blandt klubbens medlemmer. 
Banen sprinklersystem er gennemgået og det er ved den lejlighed konstateret, at et antal sprinklerhoveder 
trænger til udskiftning. Udgiften hertil samt indkøb af ny (brugt) Gator skal indarbejdes i budget for 2023. 
Der udspandt sig afslutningsvis en drøftelse af udfordringen med af få oprenset et antal af banens mange 
søer. Tilbud modtaget på oprensning af alle søer - men afslået, da vi pt. ikke har økonomi til at gennemføre 
projektet. Alternative løsninger undersøges. Eventuelt må opgaven løses etapevis.  
 
Sportsudvalget: LP oplyste, at turneringskalender for 2023 var udarbejdet med henblik på indarbejdelse i 
klubbens årskalender for 2023 på KiK-møde den 26. oktober 2022. LP oplyste videre, at der var tilmeldt tre 
elitehold til Danmarksturneringen næste år: et 4. divisionshold, et kvalifikationshold og et veteranmiks hold, 
ligesom damefusionsholdet også skal huses i 2023 og 2024.  
Vedr. skolesamarbejdet havde klubben den 12. oktober besøg af i alt 23 elever fra Sydfalster skole m.h.p. 
indføring i golfspillets ædle kunst. Dagen forløb godt og med god støtte fra et antal frivillige, der beredvilligt 
havde sat dagen af til at hjælpe med afvikling af arrangementet. Tak for det. 
Afslutningsvis blev det oplyst, at Henning Kjersgaard Nielsen er nyt medlem i Turneringsudvalget. 
 
Sponsorudvalg: Sound boks afprøvet og fundet i orden. LW undersøger pris på en model, hvor der kan 
tilkobles to mikrofoner. Der arbejdes pt. på at skaffe sponsorer til ALLE klubbens turneringen samt hvad der 
ellers kan ”sælges” af reklameplads til interesserede sponsorer. Menû har trukket sig for levering af øl, 
vand, vin m.v. Kjær & Sommerfeldt har i stedet tilbudt sig som nu leverandør af ”hele pakken”. 
 
Husudvalget: I ED fravær gav PPO en kort status på arbejdet i Husudvalget, herunder plan for oprydning i 
klubhus og lager samt plan for indkøb af tøj og golfartikler på kort og lidt længer sigt. 
Der skal ryddes op i gammelt golfudstyr i trekantshuset, så vi kun har det bedste tilbage til brug bl.a. i for-
bindelse med Golfens Dag og gratis tirsdagsgolf i juli måned. Det blev herunder foreslået at efterlyse golf-
udstyr som bare står ubrugt hos klubbens medlemmer. PPO skriver ud herom. 
Der indføres priser på kopi og print til privat brug. PPO opsætter prisliste. KiK og udvalg kan fortsat kopiere 
gratis, men der opfordres til i størst muligt omfang at benytte digital kommunikation. 
Klubben 9 buggys køres under tag inden længe (5 i bagrum 1 og 4 i maskinhallen). 
Terrasseoverdækningen er pillet ned. Teltdugen skal repareres i løbet af vinteren. Aktion ER og ED. 
Glasskilte med klubmestre skal opdateres, ligesom der skal laves et skilt til æresmedlemmer. 
Ny Personalehåndbog udarbejdet. 
 
Frivilligområdet: Tavle med frivilligopgaver under udarbejdelse (ED). Masser af ting der skal ordnes bl.a. 
fjernelse af ukrudt i bede tæt omkring klubhuset. 
Ny frivilligkoordinator søges til at forestå dette område fra og med næste generalforsamling. 
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Ad 5 
Liste med punkter til opfølgning blev gennemgået og opdateret. Se bilag.  
 
Ad 6 
ENP orienterede om punkter/oplæg til KiK-møde den 26. oktober 2022 vedr. bl.a. ændring af spilledage for 
klubber-i-klubben, da mandag ønskes friholdt for gunstart, ny policy for banelukning, fortrinsret og princip-
per for baglæns gunstart, input til klubbens Masterplan og DGU genrating af vores to baner. 
Årskalender gennemgået m.h.p. forelæggelse på KiK-mødet.  
 
Ad 7 
Næste ordinære bestyrelsesmøde blev aftalt til onsdag den 7. december 2022 kl. 15.30 
 
Mødet sluttede kl. 18:45. 
 

/ENP 


