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Referat fra bestyrelsesmøde torsdag 5. januar 2023 kl. 18:30 
 

Deltagere:  

Svend Erik Hansen (SEH), Peer Ove Nielsen (PON), Martin Thorsen (MT), Christian 

Sørensen (CS), Torben Godskesen (TG), Lars Damgaard Hansen (LDH), Benny Jensen 

(BJ), Henrik Holm Hansen (HHH), Camilla Vad (CV) og Henrik Karmark (HK) – referent 

Afbud: Jakob Mørch (JM) 

 

Punkt Detaljer Ansvarlig 

1. Velkomst v/ SEH   

A1. Godkendelse af 

dagsorden for 

mødet. 

 

Intet til referat 

 

A2. Orientering 

vedr. arbejdet i 

bestyrelsen 

 

Intet til referat 

 

2. Konstituering 

af bestyrelsen 

 
 

 Formand Svend Erik Hansen 

• Økonomi 

• Personale 

• Sekretariat 

• Samarbejdspartnere 

• Juniorudvalg 

 

 

 Kasserer Christian Sørensen 

• Økonomistyring 

• Lønudbetaling 

• Momsafregning 

• Investeringer 

• Likviditets- og budgetstyring 

 

 

 Sekretær Henrik Karmark 

• Sekretær for bestyrelsen 

• Hjemmeside 

• Facebook 

• Presseudvalg 

 

 

 Martin Thorsen 

• Sponsorudvalg 

 

 

 Jakob Mørch 

• Rekruttering 

• Begynderudvalg 
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 Lars Damgaard Hansen 

• Turneringsudvalg 

• Divisionsansvarlig 

 

 

 Torben Godskesen 

• Bane/Hus udvalg 

• Fraktioner 

 

 

 Peer Ove Nielsen 

• Frivillighedsudvalg 

 

 

3. Sekretariatet v/ 

CV og BJ 

 
 

A1. Fastsættelse af 

mødedato med 

begynderudvalg 

Der aftales møde med begynderudvalget med LDH, 

SEH, CV, BJ, Claus Thane samt begynderudvalget – 

torsdag den 12/1 2023 tidspunkt tilgår. CV har ansvaret 

for indkaldelse 

 

CV 

4. Orientering   

A. Formanden v/ 

SEH 

 
 

A1. Julemarch i 

Mogenstrup 

Stor succes SEH, JM samt Torben Hammer deltog. 

Med chipping net og slik og masser af snak – forventet 

deltagelse igen næste gang. 

 

Der var masser af positive tilkendegivelser fra alle. 

PON tager teten på fremtidige arrangementer bl.a. i 

Næstved Storcenter, Citynat og Foreningernes dag 

 

PON 

A2. Ny aftale vedr. 

Forsikringer 

Der er lavet en aftale med F10 forsikringsmægler med 

en stor besparelse til følge på klubbens forsikringer. 

 

 

A3. Ekstraordinært 

energitilskud fra 

Næstved Kommune 

 

Der er modtaget positivt svar fra Næstved Kommune og 

klubben har modtaget 163 tkr. i energitilskud. 
 

B. Bane/hus v/TG   

B1. Evt. salg af 

træ fra de fældede 

træer på hul 11. 

 

Forsøges solgt til medlemmerne via FB og hjemmeside. 

TG 

B2. Frivillig 

Arbejdsdag 

opsætning af 

glashegn. 

Etape 1 af hegnet bliver sat fra indgangsdøren og hen til 

buen på terrassen. Hegnet er doneret af Herreklubben. 

(planlægges den 11. januar) 
TG 
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B3. Plan for 

baneudvikling 

færdigbehandles 

den 11. januar, 

herefter til 

godkendelse i 

bestyrelsen og 

prioritering (tid og 

penge) 

 

Fremlægges på næste bestyrelsesmøde 

TG 

B4. Oprensning af 

søer hul 1,9 og 18. 

 

Søerne oprenses forventeligt inden 1. marts 

 HHH 

C. Sekretær v/HK   

C1. Oplæg til 

investering i nyt 

alarmsystem 

 

Der laves aftale med DAS på 60 mdr leasing og 

gammel aftale opsiges. 
HK 

C2. Bagskabe Der laves oprydning i skabene, så skabe der ikke er 

registeret ejerskab af, klippes op, tømmes og udstyret 

sættes på loftet. Dette gøres før sæsonstart. Deltager 

BJ, TG HK 

HK 

5. Økonomi v/ CS   

A. Økonomisk 

overblik 

 
 

A1. Regnskab per 

30-11-2022 (2 

måneder) 

Økonomien blev drøftet. Der findes en måde at 

rapportere dette på fremadrettet. CS 

A2. Status på 
restancer 

Der sendes rykker ud i næste uge. Når rykker sendes 
ud annulleres spilleretten samtidig i GolfBox. 
 
På næste bestyrelsesmøde medtager sekretariatet 
aktuel restanceliste. 
 

BJ 

A3. Likviditet 
situation december 

Der blev aftalt et bevilget overtræk med banken til at 
imødegå lønbetalinger mv. Overtrækket er inddækket 
med kontingentindbetalinger primo januar 
 

 

B. Medlemstal v/ 

BJ 

 
 

B1. 
Medlemsopgørelse 

BJ har før mødet rundsendt medlemstal som blev 
drøftet på mødet. 
 

 

6. Nedsættelse af 

arbejdsgruppe for 

”Principper for 

kontingentfrihed” 

v/SEH 
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 Der sendes en mail rundt med invitation til medlemmer 
der ønsker til at deltage i udvalgsarbejdet. SEH forfatter 
mailen. Udvalget nedsættes på næste 
bestyrelsesmøde. 
 

SEH 

7. Nedsættelse af 
arbejdsgruppe for 
at finde løsning 
efter Teebox 
ophør v/SEH 

 

 

 Der undersøges hvor og for hvor meget der vil koste at 

lave en simulator eller 2 i vores eksisterende lokaliteter. 

 

Det sammensættes en gruppe som fra bestyrelsen 

består af HK, LDH og MT herudover 2-3 håndværkere 

fra klubben. 

 

HK 

8. Nedsættelse af 

ansættelsesudvalg 

for ny vicevært 

v/TG+SEH 

 

 

A1. 

Stillingsbeskrivelse, 

Tidsplan, 

Renovering af 

lejlighed 

 

Der nedsættes et udvalg bestående af SEH, TG, MT og 

HHH 

 

Der stiles mod ansættelse senest 1/4 2023 
SEH 

9. Drøftelse af 

personaleområdet 

v/TG + HHH 

 

 

 Der blev drøftet forskellige muligheder for at optimere 
personale situationen 
 

 

10. Fremlæggelse 

af planer for 2023 

 
 

A. Sponsor v/MT Orientering om tankerne omkring sponsorater i 2023 og 
fortælling om glade sponsorer i forbindelse med 
uddeling af julegaver 
 

 

B. Rekruttering og 

fastholdelse v/SEH 

Handlingsplaner gennemgås og FB-kampagner blev 
gennemgået. Der blev drøftet opfølgning på leads mv. 
 

 

C: Bane/Hus v/TG Planer for banen blev kort drøftet og gennemgås på et 

af de kommende bestyrelsesmøde. 

Der er eftersået fairways og der laves en plan for 

renovering af bunkers mv. 

 

TG 

D: Frivillighed 

v/PON 

 

Der laves en opslagstavle med ”frivillige opgaver”. Det 
skal defineres hvilke opgaver der kan/skal løses på 
denne måde. 

PON 
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Der laves møde med BJ, CV, TG og HHH vedr. 
opgaver. 
 

E: Turneringsudvalg 

v/LDH 

 

Kort status på turneringsudvalg og spotsudvalg. LDH 

har godt overblik over hvad der skal løses før 

sæsonstart. 

 

Der søges at lave 3 baners turnering igen næste år. 

LDH har taget teten på den over for de 2 andre klubber. 

 

Der afholdes opstartsmøde for golffestivalen 

 

Der laves en ny struktur for turneringsudvalget 

 
Turneringsplanen gennemgås på næste 
bestyrelsesmøde 

LDH 

11. Mødeplan for 

2023 

 
 

A1. SEH fremlagde 
oplæg til mødeplan 
for bestyrelsen i 
2023 
 

Den udsendte plan blev godkendt – dog flyttes 

august mødet til 23/8 2023 

 
 

12. Eventuelt   

 Næste møde er 20-02-2023 kl. 18:30 

 

Referatet udsendes så vidt muligt umiddelbart efter 

mødet – herefter har mødedeltagere 3 dage til at 

komme med kommentarer – herefter lægges referatet 

på hjemmesiden. 

 

Sæt kryds i kalenderen den 8/6 2023 til sponsordag 

 

Der aftales dato for bestyrelsesgolf på næste møde 

 

   

 

 


