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-  her mødes glade golfspillere  - 

 

 
Referat fra bestyrelsesmøde den 27. juni 2018 

 
  

Sted: Hos Søren Nielsen, Marielyst 
  
Tid:  Onsdag den 27. juni 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. 
• I forlængelse af beslutningen på sidste bestyrelsesmøde, om at bringe en intern 

ressource i spil til introducering af de nye golfregler og som regelansvarlig, har Erik 
Nordahl påtaget sig opgaven. 

• Status på ”maskinsagen med Svinningsen” 
• Status på ny tilbygning bag koldgaragen til buggy’er 
• Status på aftalen med Guldborgsund Kommune om etablering af ny antennemast. 

 
 

Beslutning: 
PO gav en generel orientering om ovennævnte punkter, som bestyrelsen tog til 
efterregning. 
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Erik Nordahl har som ovenfor beskrevet påtaget sig opgaven, med at være 
ansvarlig for introducering af nye golfregler, og som sådan regelansvarlig, og så 
gerne, at der blev udleveret en separat MGK-pose til regelbog etc. til de 
deltagende – bestyrelsen arbejder videre med idéen, da den muligvis også vil 
være anvendelig i andre henseender.  
 
Maskinsagen – maskinen er repareret og leveret tilbage fra Svinningsen. 
 
Tilbygning bag koldgaragen – projektet er påbegyndt, og forventes færdig i løbet af 
oktober. 
 
Antennemast – kontrakten er underskrevet af begge parter, og projektet 
igangsættes efter 1. august 2018.  

 
 
Behandlingssager: 
 
 
Golfspilleren i Centrum: 

• Orientering ved Steen Wæver. 
                
 

Beslutning: 
I vores bestræbelser på løbende at udvikle Marielyst Golf Klub, deltager vi 
regelmæssigt i markedsanalyse værktøjet ”Golfspilleren I Centrum”. Vi ønsker via 
disse målinger og resultater, at blive bedre til at forstå de forhold og faktorer, som 
har betydning for vores medlemmer og gæsters oplevelse af MGK. Denne viden 
giver os en unik mulighed for at udvikle vores organisation, som hele tiden stræber 
mod, at skabe den bedst mulige oplevelse for vores medlemmer og gæster, hvilket 
er helt centralt for klubbens fortsatte udvikling og drift. 
 
SW oplyste, at der i perioden 15. maj til 31. maj har været gennemført nævnte 
markedsanalyse blandt klubbens medlemmer og gæster. I lighed med sidste år er 
det glædeligt, at konstatere at ”ambassadørscoren” ligger på et rigtigt højt niveau, 
og væsentligt over landsgennemsnittet – ”ambassadørscoren” baserer sig på 
spørgsmålet: ”hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale klubben til venner eller 
kolleger? Her ligger scoren for MGK på 77 mod landsgennemsnitter på 55. 
Endvidere kan vi konstaterer, at der generelt er fremgang på alle øvrige målbare 
parametre (banen, klubliv, klubhus, træningsfaciliteter, proshop, modtagelse i 
klubben samt ledelse og information) i forhold til sidste undersøgelse, og også her 
ligger vi noget over landsgennemsnittet. 
 
Ris og ros er en del af undersøgelsen, og i lighed med tidligere undersøgelser er 
der som altid enkelte opmærksomhedspunkter, som skal behandles yderligere i 
bestyrelsen, men alt i alt stor overvægt i de positive tilkendegivelser.  
 
Endvidere har endnu flere tilkendegivet deres interesse for at hjælpe i klubben på 
frivillig basis – tak for det, og tak til alle medlemmer og gæster som har brugt tid 
på, at deltage i undersøgelsen – en fuldstændig afgørende faktor for, at vi hele 
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tiden er opmærksomhed på forbedringspotentialer. 
 
Næste analyserunde finder sted i juli 2018. 

 
 
Medlemsregistrering m.m. 

• Orientering om status for medlemsregistrering  
 
 

Beslutning: 
AJ gav en status på medlemssituationen pr. 26. juni, hvor der totalt er registreret 
820, heraf udgør Senior 1A, 446 og Senior 1B, 198 – passive udgør 69. 

 
 
Statusrapport fra kasserer m.m. 

• Orientering om aktuel regnskabsbalance  
 
 

Beslutning: 
AJ gennemgik regnskabet pr. ultimo juni, som i store træk er på niveau med sidste 
år. 

 
 
Orienterings- og behandlingssager fra udvalgene: 
 

Baneudvalg: 
• Status på oprensning af søer 

 
Beslutning: 
Alle baghullerne er oprenset, og det vurderes i øjeblikket om nødvendigheden af 
en tilsvarende indsats /efterårsoprensning af søerne relateret til de første 9 huller. 

 
 

Sponsorudvalg: 
• Status fra sponsorudvalget 

 
Beslutning: 
Nye tiltag skal iværksættes ift. at få udfyldt manglende sponsorater. 

 
 

Husudvalg: 
• Som følge af defekt på den ”store 3 l. kaffemaskine” er udskiftning iværksat 

 
Beslutning: 
Ny er indkøbt + ny vandvarmer er installeret. 

 
 

Turneringsudvalg: 
• Referat fra seneste turneringsudvalgsmøde den 4. juni då. 
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Beslutning: 
3 nye er tiltrådt udvalget – Bente Bernth, Benthe Hjort og Erik Nordahl. 

 
 

Begynder & Juniorudvalg: 
• Ingen punkter 

 
Beslutning: 
Ingen bemærkninger. 

 
 

Presse og hjemmeside: 
• Senest har været annonce i Ugeavisen uge 25  

 
Beslutning: 
I samarbejde med mange andre annoncører relateret til fritidsmuligheder fra 
Marielyst området, har vi valgt at annoncere i den husstandsomdelt Ugeavis i uge 
25. 

 
 
Eventuelt: 
PO informerede omkring evt. indkøb af gasgrill i stedet for de gamle kulgrill.  
 
 
Næste møde: 
 
Næste møde afholdes den 8. august 2018, kl. 17.30 hos Alfred Jensen 

 


