
 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 14.03.2022 – Møn Golfklub       
 
Referent: Karsten 

 
Deltagere: Kristian Skov Larsen, Kent Andersen, Jens Sørensen, Stig Søndergaard, Viviane Petersen, 
Lars Wandahl, Knud Ryberg, Knud Erik Petersen, Karsten Pers. 
Afbud: Kenneth Henriksen 
 
 

Rekruttering 
 
De ansvarlige gav status på nogle af de mange kampagner for at skaffe nye medlemmer:  
 
Seniorer 40-60 år - Den generelle kampagne for seniorer i DGU/Funnel First regi har møde med DGU 
30/3. Facebookkampagne starter i regionen medio april og den første Prøvedag vil ligge lige i starten 
af maj. Karsten står for kontakt til alle leads. Kenneth vil være hovedvært ved Prøvedagene, hvor der 
skal skaffes yderligere frivillige, til at byde velkommen, gå på Par-3 banen og spise med 
Prøvespillerne efterfølgende. (Karsten) 
 
Den 3. alder – I samarbejde med kommunen afholder vi orienteringsmøde d. 30/4 på Præstekilde 
for op til 50 herrer på vej ud af arbejdsmarkedet. Det er forhåbningen at 10-20 vil være 
interesserede i et Prøveforløb på hold. Vi er overbeviste om at golf og klubliv kan være en stor 
kvalitet for målgruppen. Og vi ønsker også at kunne tilbyde andre aktiviteter og frivilligt arbejde. 
(Knud Erik og Stig) 
 
Børn & Unge / Overvægtige – der er etableret kontakter med lokale skoler og samarbejde med DGI. 
Møde afholdes med DGI i denne uge. DGU viser stor interesse for initiativet. (Kristian) 
 
”Kvinder og Golf” – programmet for de 8 ugers holdforløb ligger nu på klubbens hjemmeside. DGU 
kører Facebook-kampagne for Kvinder & Golf i april-maj og henviser interesserede til klubben. 

(Viviane og Karin Gylling, Susanne Zoffmann og Marianne Larsen)  
 
Kronisk Syge – årets arbejdsgruppe skal i gang og der blev snakket mulige yderligere 
deltagere. (Knud Erik og John Pedersen)  
 
 
Turneringer  
 
Møn Open – har nu 40 tilmeldinger, frist 26/3 
 
 
Nyt fra udvalgene 

 
Baneudvalget: Der er banedag d. 27/3 (Baneudvalget får taletid d. 20/3) 
 



 

 

Eliteudvalget: Første samling bliver 2. april. Der er konfirmeret deltagelse med et par spillere til 
medlemsmødet på søndag.      
 
Begynderudvalget: Vi står p.t. uden egentligt udvalg, men har frivillige til at køre 
begynderaktiviteterne om tirsdagen. Klubben mangler p.t. reelt et Introudvalg som kan samle og 
styre arbejdet for alle nye medlemmer i klubben. Foreløbig koordineres det mellem 
Rekrutteringsudvalget og de frivillige om tirsdagen. På medlemsmødet vil vi søge interesserede.   
     
Juniorudvalg: Træning fra 3/4, Junglegolf gentages i år, minigolftur til Kbh. er blevet udsat.  
    
      
Økonomiske situation  (Kristian) 
 
Gaver vedr. Momsrefusion - Gavegiverne vil nu kunne se deres bidrag til klubben på deres 
årsopgørelser fra SKAT. Er der nogen der ikke har fået fradraget, er det fordi de ikke har skrevet 
CPRnummer, eller har skrevet forkert CPRnummer. D.31/3 åbner SKAT op for indberetning af moms 
for 2021, til grundlag for den momsrefusion vi formentlig får senere på året. 
 
Møn Open - Der er tilmeldingsfrist d.27/3 - derefter sender Knud Erik den endelige deltagerliste til 
Kristian, så der kan fremsendes faktura på deltagergebyr INDEN turneringen. Dette gjorde vi også 
sidste år, hvor ALLE deltager endte med at betale. Fakturaer sendes direkte til klubberne. Således 
ender vores fakturaer ikke i en 17 årigs mailboks (og ‘glemmes’), men i klubbens - og så bliver der 
betalt :-) 
Vi har fået sponsorater hjem fra Møns Bank og Vordingborg Kommune som igen i år er sponsorer på 
eventet. 
 
Debitorer - Til næste møde har vi en retvisende liste over debitorer, så vi kan tage action på disse. 
Herunder kontakte for at spørge om de kunne have interesse i at ændre kontingenttype. 
 
Negativ rente - Fra 1/3 er der negativ rente på alle vore konti. Jeg anslår den samlede udgift til max 
1.000 kr årligt. 
 
Tilskud - Der er i januar og februar søgt de sædvanlige kommunale tilskud til unge under 24 år. Vi 
hører mere om dette i løbet af foråret. 
 

 
Orienteringsmøde d. 20. marts  
 
Der er ca 90 tilmeldte d.d. Karsten udsender sidste påmindelse tirsdag – frist fredag kl 12.  
 
 
Regionsgolf 
 
Erik Pedersen tildeles administrator-rettigheder i Golfbox for administration af regionsgolf.  

 
 
Eventuelt 
  
Børneattester - I løbet af marts måned modtager bestyrelsen, suppleanter samt Gitte, Clair og 
Richard, børneattester til godkendelse i Eboks. Denne skal godkendes af alle modtagere, således at 



 

 

klubben har styr på at alle som omgås unge mennesker medlemmer, har ren straffeattest (krav fra 
DGU). (Kristian) 
 
Ansøgning om ny klub i klubben - Stig ønskede tilladelse til en ny klub i klubben med faste starttider. 
Stig fik til opgave at udarbejde et oplæg til en model for hvordan sådanne yderligere klubber i 
klubben med faste spilletider skal kunne tillades.  
 
Damegolf - Damegolf har fået ny spilletid og er blevet opdateret på hjemmesiden. Karsten fik 
bekræftet, at Mixgolf er ophørt og kunne slettes fra klubber i klubben. 

 
 


