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Den 16. oktober 2020 

Referat af bestyrelsesmøde den 8. oktober 2020 
 
Tilstede: Erik Nordahl-Pedersen (ENP), Alfred Jensen (AJ), Jan Jørgensen (JJ), Ivar Christensen (IC), 
Lotte Pedersen (LP), Elsebeth Dalby (ED), Camilla B. Lundqvist (CBL) 
Afbud: Søren Nielsen (SN) 
 
Følgende dagsorden for mødet blev fulgt: 
 

1. Velkomst og orientering v/formanden. 
2. Varetagelse af sekretær-/referentfunktion. 
3. Planlægning, indkaldelse og afvikling af ekstraordinær generalforsamling. 
4. Planlægning, indbydelse og afvikling af julefrokost for ansatte og frivillige. 
5. Formulering og godkendelse af forretningsorden for bestyrelsens arbejde. 
6. Konstituering, organisation og fordeling af arbejdsopgaver i bestyrelsen. 
7. Oplæg til klubbens årskalender 2021, der efterfølgende skal koordineres med diverse udvalg samt 

klubber-i-klubben på særskilt møde. 
8. Eventuelt.  

 
1. ENP bød velkommen og orienterede kort om konditionerne for dette og kommende bestyrelsesmøder, 
som fastsat på det konstituerende møde efter generalforsamlingen lørdag den 3. oktober 2020 i 
Idestruphallen.  
ENP opfordrede til korte og handlingsorienterede møde og ditto referater. Der var enighed om, at 
mødets/mødernes konklusioner blev meldt ud i kortfattet form i nyhedsbreve til klubben medlemmer, og at 
bestyrelsesreferaterne lægges på hjemmesiden som pdf-filer.  
Der synes behov for formulering af en egentlig Virksomhedsplan, der også kan kaldes en ”hvad er det vi vil 
plan”. Der skal desuden formuleres klare retningslinjer for hvem der gør hvad, ligesom der skal udarbejdes 
stillingsbeskrivelser for såvel bestyrelsesposter som for ansatte medarbejdere og snarest muligt afholdes 
”tiltrædelsessamtaler” med alle ansatte. IC oplyste, at han gennemførte udviklingssamtaler med 
greenkeeperne i nær fremtid. 
ENP oplyste videre, at klubbens vedtægter tillige trængte til en gennemgang og en opdatering, hvorefter 
eventuelle ændringer skal forelægges en kommende generalforsamling til godkendelse. 
 
2. Under dagsordenens punkt 2 blev det besluttet, at CBL fremadrettet varetager funktionen som sekretær-
/referent i bestyrelsen. Suppleant til denne funktion bliver ED. 
 
3. Vedr. planlægning, indkaldelse og afvikling af ekstraordinær generalforsamling havde AJ udarbejdet et 
udkast til indkaldelse, der blev godkendt. Niels Fog har givet tilsagn om at være dirigent. CBL udsender 
indkaldelse til alle medlemmer, ligesom der ved generalforsamlingen gives mulighed for tilmelding via 
Golfbox. Ekstraordinær generalforsamling bliver afholdt i klubben lørdag den 31. oktober 2020 kl. 13.00 og 
forventes at være overstået ret hurtigt og med få deltagere da eneste punkt på dagsordenen som bekendt 
er godkendelse af en vedtægtsændring, hvor der fremadrettet gives mulighed for at stemme ved fuldmagt. 
 
4. Vedr. planlægning, indbydelse og afvikling af julefrokost 2020 får ED og CBL ansvaret herfor. 
Arrangementet afvikles lørdag den 28. november 2020 kl.13:00. 
ED og CBL laver indbydelse, indhenter tilbud fra Hotel Falster på mad og sørget for indkøb af ”julegaver”. 
 
5. Formulering af forretningsorden: 
Udarbejdet forslag til ”Forretningsorden for MGK-bestyrelse” blev gennemgået, justeret til og godkendt.  
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Det blev desuden aftalt, at denne forretningsorden (bilag 1) tillige skulle lægge på MGK hjemmeside under 
bestyrelse. 
 
6. Konstituering, organisering og fordeling af arbejdsopgaver fremadrettet: 
Jf. udarbejdet udkast (bilag 2) med angivelse af eksisterende opgavefordeling blev denne gennemgået, 
tilrettet og godkendt.  
Formanden er som hidtil overordnet personaleansvarlig.  
AJ fortsætter hvervet som kasserer og næstformand.  
ED overtager hvervet som formand for Husudvalget og varetager dermed i samarbejde med 
Sekretariatslederen ansvaret for koordinering af alle aktiviteter i og omkring klubhuset. ED har desuden 
ansvaret for skolesamarbejdet samt kontakten til Festudvalget og bistår i f.m. afvikling af arrangementer.  
IC fortsætter som bestyrelsesmedlem og formand for Baneudvalget med ansvar for banedrift og -pleje 
samt vedligeholdelse af udenomsarealer i øvrigt. 
SN fortsætter som bestyrelsesmedlem og formand for klubbens Sponsorudvalg, der fremadrettet tillige 
kommer til at omfatter markedsføring og PR.  
Endelig fortsætter LP og JJ som suppleanter i bestyrelsen med kontakt til hhv. Turnerings- og 
Sponsorudvalg samt Begynder- og Juniorudvalg. 
Der bliver oprettet 2 nye udvalg: et Juniorudvalg og et Eliteudvalg, hvis opgaver skal beskrives. JJ vil 
fremadrettet være kontaktperson til disse to udvalg. 
Endelig skal der oprettes et egentligt Regel- og handicapudvalg samt et Disciplinærudvalg, hvis opgaver pt. 
varetages af bestyrelsen under et. Nye medlemmer ønskes og søges til Regel- og handicapudvalget. 
 
7. Oplæg til klubbens årskalender 2021: 
Der skal udarbejdet et udkast til an samlet årskalender, som skal samordnes med Turneringsudvalgets 
turneringskalender samt klubber-i-klubbens aktivitetskalendere. Endelig skal der indarbejdes input fra DGU 
m.fl. før kalenderen låses og lægges på hjemmesiden. 
Dette blev godkendt af bestyrelsen. ENP udarbejder et udkast til årskalenderen.  
 
8. Eventuelt 
Marielyst Grundejerforening har givet klubben et tilbud vedr. varetagelse af ”hustilsyn” i foreningen, som 
omfatter 3000 sommerhuse syd for Marielyst strandvej og til Bøtø skoven og øst for Bøtø ringvej ned til 
vandet. Marielyst Golf Klub vil blive honoreret for det udførte arbejde, der skal udføres i perioden 1. 
november 2020 til 1. april 2021 én gang hver måned. Spørgsmålet er om klubben kan samle frivillige til 
dette arbejde. Det aftales, at der laves et ”opråb” som sendes ud til alle medlemmer for måske at finde 
nogle frivillige til løsning af denne opgave. 
  
Formanden afvikler personalesamtaler i uge 42+43 med alle ansatte medarbejdere.  
 
Golf & Fun har nedlagt deres drivingrange facilitet, og vil i den forbindelse overdrage MGK golfmateriel som 
der ikke længere er brug for. Baneudvalget ser på sagen.  
 
Det blev foreslået at udarbejde vejledninger til tysk- og engelsktalende greenfee gæster (aktion Camilla). 
 
Hanne i Pro-shoppen har valgt at stoppe efter denne sæson, og derfor skal der findes en afløser eller to.  
 
Lotte spørger om der er planer om at etablere et blåt tee-sted, da MGK skal være vært/hjemmeklub i 2023 
og 2024 for det sammensluttede dameelitehold. Baneudvalget svarer, at der ikke umiddelbart er mulighed 
herfor. 
 
Næste bestyrelsesmøde er aftalt til tirsdag den 24. november 2020 kl. 15:30 i MGK’s lokaler  
 

CBL/ENP 
 
Bilag:  1. Forretningsorden for MGK-bestyrelse 
 2. Organisationsdiagram og opgavefordeling MGK-bestyrelse 


