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Rigtig hjertelig velkommen til Generalforsamlingen. 
 

 

 

 

Jubilæum. 

I sidste uge fejrede klubben 25 års jubilæum 

Det var en festlig og uforglemmelig dag, med mange gæster, fine taler, 

hygge og godt humør. 

Klubben blev begavet med flotte pengegaver, i alt ca. 26.000 kr. øremærket 

til beplantning på banen. 

Herudover et flot radiostyret ur, et flot træ, 3 flasker rødvin ligesom 

Gravemesteren og Anders Simonsen bidrog med renovering af kloaken 

omkring klubhuset.  

En stor tak til alle 

 

 

Medlemstal. 

Medlemstallet har været status quo det seneste år med 739 aktive 

medlemmer og 69 passive medlemmer, i alt 808 medlemmer. 

Flexmedlemmer derimod er øget fra 189, til 212 medlemmer svarende til 

ca. 30% af klubbens aktive senior-medlemmer. 

Som alle bekendt har 2018 været et vejrmæssigt meget atypisk år. Hele 

april måned regnede væk og sommeren var ekstrem varm. 
Samlet set har det betydet, at vi totalt har haft ca. 470 færre greenfee-

spillere, hvilket i sagens natur ikke kan undgås at afspejle sig på bundlinjen. 

 

 

Nye Golfregler. 

Og så er der kommet nye golfregler 

Erik Nordahl har afholdt ikke mindre end 4 gode og velbesøgte 

regelaftener, hvor alle er blevet sat godt og grundigt ind i de nye regler. 

En stor tak til Erik for dette kæmpe arbejde, ikke mindst regelaftenerne, 

men også arbejdet med at gennemgå baneanlægget og forestå fornødne 

ændringer af afmærkningen til de nye regler. 

Skolesamarbejdet. 

I den forgangne sæson har som tidligere år været besøg af flere 

skoleklasser for introducering af golfsportens glæder. 

Ud over golfen er der hygge med sodavand og wienerbrød i klubhuset. 

Alt under kyndig ledelse af, Henning med hjælpere. 

En stor tak til alle. 

 

 

Golfspilleren i Centrum 

Af Golfspilleren i centrum kan vi stadig konstatere, at vi har en god 

klub, det er såvel medlemmer som gæster enige om.  Vi ligger på alle 

parametre langt over landsgennemsnittet i vores referencegruppe. 
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Banen. 

Om banen er jo som sædvanlig kun at sige, at den igen i år står knivskarpt, 

dog med lidt skader efter sidste års varme og tørre sommer. 

En stor ros til Henrik og hans medhjælpere Mike, Claus og Nikolaj for 

deres store arbejde.  

Endvidere skal lyde en kæmpestor tak til skovtroldene for deres store 

indsats med oprydninger og efterplantninger på banen. 

 

Jeg skal måske her sige, at i lighed med at bestyrelsen på seneste 

generalforsamling fremlagde en strategiplan, er jeg vidende om, at 

baneudvalget pt. arbejder ihærdigt på snarest, at kunne præsentere en 

lignende flerårig plan for deres arbejde. 

 

Jeg tror godt at jeg tør røbe, at man fremover kan forvente at se en 

markant øgning af nye beplantninger på banen. 
 

Som de fleste nok har lagt mærke til er rejst en ny mobilmast syd for hul 5. 

Inden længe, hvis det ikke allerede er sket, vil Guldborgsund Kommune 

endvidere, etablere en såkaldt pejleboring ved siden af masten. 

Denne boring indgår i en stribe af boringer langs sommerhusområdet med 

henblik på at kunne følge grundvandsspejlet, og ud fra disse målinger kunne 

træffe de fornødne forholdsregler mod eventuelle oversvømmelser. 

 

I efteråret blev opført en ny buggygarage bag koldhallen, velvilligt opført af 

klubbens hustømrere Henning og Poul Erik. 

Endvidere blev klubbens mangeårige eksisterende buggyer udskiftet med 4 

nye el-drevne ClubCar, årgang 2015. 

Den ene af disse er velvilligt sponseret af Sorø Maskinindustri A/S v/ 

Grethe og Terry Jensen. 

En stor tak til Grethe og Terry. 

 

 

Proshop / sekretariat / klubhus 

Omsætningen og afkastet af proshoppen har som følge af tidligere omtalte 

vejrsituation sidste år et efterslæb. 

 

Der skal lyde en meget stor tak til Maren, Annette, Hanne og Morten, for 

det engagement og den entusiasme de lægger for dagen, i og omkring 

shoppen og sekretariatet. 

 

Som alle kan se, er teltet på terrassen rejst igen i år, så vi alle kan sidde i 

tørvejr og om ønskelig skygge, men det har efterhånden nogle år på bagen. 

 

I efteråret nedsattes en arbejdsgruppe bestående af en repræsentant fra 

hver af klubberne i klubben, samt Maren og tre fra bestyrelsen, med 
henblik på at kunne præsentere et oplæg til en permanent overdækning 

ved næste generalforsamling. 

 

 

Pro 
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Der skal også lyde en stor tak til Harry for hans engagement og 

tålmodighed, samt altid gode råd og vejledning. 

 

 

Turneringer 

Turneringsudvalget har i samarbejde med Klubber i klubben, festudvalget 

og sponsorer m.fl., afviklet godt 50 arrangementer i 2018, med tilmeldinger 

over Golfboks. 

 

Som alle ved afholdes en masse andre gode arrangementer i klubben over 

året. 

 

Det vidner om et meget stort aktivitetsniveau i klubben 

 

Alt dette ville naturligvis ikke kunne gennemføres uden en meget stor 
indsats, fra klubbens mange frivillige. En meget stor tak til jer alle. 

 

Igen i 2018 har turneringerne, SOS Børnebyerne, og Slå et Slag været 

kæmpe succeser og med deraf afledte flotte økonomiske resultater til gavn 

for nødlidende børn og Kræftens Bekæmpelse. 

 

Marielyst Golfklub blev nummer 1 på landsplan, ved indsamlingen til 

Kræftens bekæmpelse. 

En særlig tak til Ole og Jette, samt klubberne i klubben for det store 

arbejde og flotte resultat vi alle kan være stolte af. 

 

 

Klubmestre: 

 

Slagspil. 

Herre:  Thomas Rasmussen 

Damer:  Siff Nielsen 

Herre veteran:  Erik Kristoffersen 

Dame veteran:  Jytte Jørgensen 

 

Hulspil: 

Herre: Thomas Rasmussen 

Damer: Siff Nielsen 

 

Herre veteran: Erik Nordahl-Pedersen 

Damer veteran: Jytte Jørgensen 

 

 

Eliteholdene. 

Vi har 2 elitehold  
Et i serie 5 og et i Danmarksserien og begge hold formåede at fastholde 

placeringerne. 

 

I efteråret 2018 gik Falster Golfklub, Storstrømmen Golfklub og Marielyst 

Golf Klub sammen og etablerede et fusionshold for damer. Årsagen til 
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dette samarbejde skyldes at ingen af klubberne alene var i stand til at 

kunne sætte hold. 

 

 

Regionsgolf: 

Vi havde 5 hold med i regionsgolf og alle holdene klarede sig fint. 

Det blev til tre 2. pladser og to 3. pladser. 

 

 

Hole in one 

Følgende spillere har lavet hole in one, i 2018 

 

Grete Jensen, Marielyst Golf Klub, hul 14 

Siff Nielsen, Marielyst Golf Klub, hul 8 

Layla Terkildsen, Marielyst Golf Klub, hul 14 
Kurt Jensen, Marielyst Golf Klub, P and P, hul 6 

Kristian Holm Andersen, Marielyst Golf Klub, P and P, hul 7 

 

Morten Ask, Næstved Golfklub, Marielyst Golfklub hul 14 

Kenneth Rolf Andersen, Værebro Golfklub, Marielyst Golfklub, hul 3 

 

Jytte Jørgensen, Perstorps Golf Klub, Sverige, hul 14 

Peter Olsen, Wildwood Green Golf Club, North Carolina, hul 6 

 

 

Klub i klubben 

Som sagt før er Klubberne i klubben fundamentet og samlingsstedet for 

størstedelen af Marielyst Golfklubs medlemmer.  

 

Det er bl.a. her de sociale relationer udvikles og kammeratskaber opstår. 

 

For alle klubberne er kendetegnende, at man samarbejder på kryds og 

tværs og giver plads til hinanden, samt stiller sig velvilligt til rådighed ved 

større arrangementer i klubben, og ikke mindst, værner om, og 

værdsætter klubbens sociale klima. 

En stor tak for et godt og konstruktivt samarbejde. 

 

De fleste tænker nok ikke så meget over det i hverdagen men sammen 

er vi stærkere end hver for sig. 
 

 

Frivillige 

Marielyst Golfklub har et stort aktivt korps af frivillige hjælpere på alle 

områder. 

 

Det er et kæmpe bærende aktiv for klubben, der slet ikke kunne agere på 

nuværende høje niveau uden denne uvurderlige hjælp og det engagement 

der lægges for dagen. 
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En stor tak til alle jer der yder en flot indsats for klubben. 

 

 

Sponsorer 

Vi kan med glæde notere os, at klubbens sponsorer og samarbejdspartnere 

støtter rigt op omkring de arrangementer og det gode arbejde der foregår 

i klubben. 

 

En stor tak til alle, uden den støtte var det svært. 

 

 

 

Visioner for 2019 

Som sidste år har jeg og bestyrelsen også visioner for 2019 

Det skal være at fastholde det gode sociale klima, og den korpsånd og det 
gode kammeratskab vi har i klubben.  

Det er vores allervigtigste bærende fundament. 

 

I disse år blæser nye vinde over golfsporten. 

I indeværende år er nye golfregler gældende og fra 2020 kommer nye 

handicap regler. 

 

Det har Erik Nordahl lovet at vi alle blive sat godt og grundigt ind i hen 

over efteråret. 

 

Afslutningsvis skylder jeg også bestyrelsen en stor tak for et godt og 

konstruktivt samarbejde i det forgangne år og ser frem til at vi kan 

fortsætte i samme gode ånd. 

 

 

Med disse ord vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingen. 
 


