
Generalforsamling lørdag den 3. oktober 2020 kl. 13.00 i Idestruphallen 

 

Velkommen til generalforsamling i Marielyst Golf Klub – ca. et halvt år forsinket pga. Corona-krisen. 

Bestyrelsen har efter bedste evne holdt skruen i vandet og klubben kørende i den svære og begrænsende 

tid. Og jeg vil gerne her benytte lejligheden til at sige alle - medlemmer, gæster og medarbejdere – en stor 

tak for, at vi er kommet hæderligt igennem kriseperioden. Alle har vist hensyn, holdt afstand og holdt 

sammen. TAK FOR DET! 

 

Vi har desværre mistet 6 medlemmer pga. dødsfald: 

Jens Reedtz Sparrevohn 

Knud Kristensen 

Rene Louis Petersen 

Jette Just 

Hjörleif A. Lofti  

Poul Keller Madsen 

 

Jeg vil bede jer rejse jer og mindes vores klub-kammerater med et øjebliks stilhed …. TAK! 

 

Som sædvanligt er der i dag kaffe og kage. Og – også om sædvanligt - er kagen – delvis - sponseret af Jørgen 

Toft, Horbelevhallen. Vi kender ham også som Festkonsulenten, der leverer dejlig velsmagende mad til 

mange af vores arrangementer – tak til Jørgen for det. Også tak til Idestruphallen og cafeteriet for at have 

os her i dag og for at tillade Jørgens donation. Hallen sælger øl og vand. Der er høflig selvbetjening og man 

kan betale med mobilepay. 

Jeg vil henstille til jer, at I så vidt muligt forbliver på jeres plads. Det er naturligvis tilladt at gå på toilettet og 

hente forplejning. Men vis hensyn og hold afstand. 

 

Første punkt på dagsordenen: 

 

Vi skal have valgt en dirigent til at lede slagets gang i dag. Bestyrelsen foreslår Frede Vest Hansen. 

Frede måtte desværre med kort varsel melde afbud pga. en operation. 

Niels Fog trådte til med meget kort varsel og blev valgt uden modkandidat. 

 

 

Beretning 
 

Ja, der er unormale tider, vi lever i for tiden. Coronaen hærger landet, så vi har måttet agere anderledes 

end vi plejer - bl.a. måttet udsætte generalforsamlingen, der var indkaldt til den 18. april, og som vi nu i dag 

afholder i større rammer her i Idestruphallen, hvor vi kan holde den anbefalede afstand. 

 

Det er også ganske unormalt, at det er mig, der står her og aflægger beretning for klubbens virke i 2019. 

Men pga. Peter Olsens alvorlige sygdom er jeg – udover at være næstformand og kasserer – også 

fungerende formand nogle minutter endnu, indtil vi får valgt en ny formand om lidt. 

 

Det synes uendelig længe siden, vi skrev 2019. Året 2020 har fyldt så meget hos os, at året før ligger langt, 

langt væk. Men jeg skal forsøge efter bedste evne at give et billede af beretningsåret 2019. Et år, der gav 

både store glæder og store udfordringer. 



 

Jubilæum 

Tirsdag den 2. april var en glædens dag – en festdag – da klubben kunne fejre 25-års jubilæum. En meget 

velbesøgt reception blev en stor oplevelse, ligesom de mange arrangementer i ugens løb var særdeles 

velbesøgte. Efterfølgende er der fremstillet en flot fotobog, så vi kan fastholde og genopleve den store dag. 

Peter Olsen omtalte jubilæet udførligt i sin beretning sidste år. 

 

Økonomi 

Økonomisk gav 2019 os en ordentlig øretæve med et minus på ca. 170.000 kr. Kassereren – det er også mig 

– vil om lidt nærmere forklare tallene, men overordnet skyldes resultatet manglende indtægter på 

kontingent, sponsorater, greenfee og salg i proshoppen, samt ekstra udgifter til nødvendige investeringer i 

administrationen, sekretariatet og vedligeholdelse af banen. Også omkostninger i forbindelse med 

omlægning af vores realkreditlån belaster regnskabet. Men mere om det senere i dag. 

 

Medlemstal 

Medlemstallet var ved indgangen til 2019 756 aktive og 73 passive, i alt 829.  

Den 16.01.2020 var tallene 693 aktive og 65 passive, i alt 758. Et fald på 63 aktive og 8 passive i 2019. 

De aktuelle tal pr. 01.10.2020 er 724 aktive og 64 passive, i alt 788.  Altså en stigning på 30 medlemmer i år. 

Vi er stadig den største klub på Lolland-Falster. Næststørst er Maribo med 593 aktive og 142 passive, i alt 

735. Herefter Møn med 493, Storstrømmen 490, Falster 414 og Halsted 385. 

 

Kontingent 

Også på kontingentsiden er vi førende – fra den lave ende. 

Marielyst 5.200/2.000. Maribo 5.950/2.000. Halsted 6.000/995. Falster 6.000/2.000. Storstrømmen 

6.320/2.800. Møn 6.742/2.224.  

Sammenligning krone til krone er ikke helt muligt, idet der nogle steder er særlige rabatordninger ved bl.a. 

aktietegning. 

Vi vil på et senere punkt komme med forslag til nye kontingentsatser i årene 2021-2026. 

 

Greenfee-spillere 

I 2018 oplevede vi et markant fald i greenfee-spillere fra 4.806 til 4.336 og i 2019 faldt antallet desværre 

yderligere til 4.250. Denne udvikling giver selvfølgelig anledning til en vis bekymring, for greenfee-

indtægterne er en vigtig del af klubbens totaløkonomi. Derfor har vi ekstra fokus på banens tilstand, mere 

om det senere ved baneudvalgsformandens punkt på dagsordenen. 

Trods Corona-krise er det aktuelle tal pr. 01.10.2020  

5.055 gæster, 1.032 flere end sidste år på samme tid, så det lover godt for hele året. 

 

Shoppen/Klubhuset 

På de senere års generalforsamlinger har der været en vis kritik af det store varelager i Proshoppen. Det har 

vi lyttet til og ageret efter. Pigerne i shoppen fik ryddet godt og grundigt op i butikken og på lageret og fik 

solgt det meste, og resten gik til genbrugsbutik. Et salg på 843.000 kr. var godt for kassekreditten, men 

avancen blev selvfølgelig stærkt angrebet, og med de regnskabsmæssige teknikker betød det et dårligt 

slutresultat for shoppen, hvilket også er medvirkende til det negative årsresultat. Tidligere års 

lageropbygning var godt for regnskabet, men dårligt for likviditeten. 

Men vi er mere end imponerede over den indsats pigerne i shoppen har ydet. Tak for det. 

 



Vi nedsatte en gruppe til at arbejde med at få en permanent overdækning af terrassen, men har måttet 

stille det i bero indtil bedre tider, økonomisk og Corona-mæssigt. 

Vi må således nøjes med vores gamle telt, der efter en reparation sikkert kan holde endnu et par sæsoner. 

Der skal også her lyde en tak til teltholdet for det store arbejde med at sætte op og pille ned. 

I den mørke tid er der mere brug for lys ved klubhuset. Et par ekstra lampestandere har opfyldt det ønske. 

Et ønske om et cykelskur er ikke glemt, men udsat til bedre tider. 

 

Sponsorerne 

Vi har en stor skare af sponsorer, både firmaer og private. Tusind tak for jeres støtte, det betyder meget for 

klubbens drift. Trods den store konkurrence fra de store sponsor-ædere, NFH, NFC og Team Sydhavsøerne, 

der nærmest støvsuger Lolland-Falster for sponsorkroner, er det alligevel lykkes vores ildsjæle i 

sponsorudvalget at fastholde og især her på det seneste udbygge vores sponsormasse. Tak for godt 

arbejde. 

 

Banen 

Vi må sige, at vi bliver udfordret af klimaforandringerne. Lang tørkeperiode skiftende med kraftig nedbør 

med oversvømmelser til følge gør greenkeepernes arbejde rigtig svært. Og vi brugte i omegnen af 250.000 

kr. på at genoprette baghullerne, som vi måtte lukke ned hele efteråret og vinteren. Dels til 

afspændingsmidler, topdressing, vertikalskæring, propning og dels til ekstrasåning. Og lige som vi troede, at 

vores anstrengelser havde båret frugt, blev banen igen svedet af. 

Baneudvalget har sammen med greenkeeperne lavet oplæg til ny masterplan, klimaplan, plejeplan, 

planteplan og maskinplan. Der er skabt gode kontakter og relationer til kommunens miljøafdeling, ligesom 

DGUs ekspertise er inddraget.  

Som alle ved, er banen en stor udfordring, med de jordbundsforhold vi har. Nogle steder meget tør andre 

steder flot og frodig. Hovedproblemet er manglende muligheder for vanding på fairways. 

Baneudvalget arbejder hårdt og seriøst med problemerne. Baneudvalgsformanden vil senere redegøre for 

de udfordringer, der er, og også præsentere os for nogle løsninger, der kan afhjælpe nogle af vores 

problemer. Den økonomi, der her skal til, vil naturligvis afspejles i vores forslag til kontingent de følgende 

år. Mere om dette på senere punkter i dag. 

 

Vi har måttet etablere en miljørigtig godkendt vaskeplads ved greenkeepergården, og det har betydet en 

udgift på ca. 135.000 kr. Der er investeret i ny greenklipper, finansieret over vores leasingkontrakt med 

Leasing Fyn, samt en vertikalskærer til 50.000. 

 

Turneringer 

Alle vores turneringer året igennem har været velbesøgte. Stor tak til turneringsudvalget og festudvalget 

for godt og veludført arbejde. 

En særlig turnering vil jeg fremhæve her, og det er turneringen, hvor vi støtter arbejdet med Kræftens 

Bekæmpelse. Altid er der megastor tilslutning, pengene sidder løst og donationerne er flotte og generøse, 

både fra sponsorer og medlemmer. Klub-i-klubberne med Jette og Ole Krarup i spidsen gør et 

kæmpearbejde og vi må sige, at arbejdet lykkes. I den konkurrence, der løb mellem de danske golfklubber, 

kom vi helt i front med et beløb på 63.180 kr. Belønningen blev en fantastisk aften på Højskolen Marielyst 

med sympatiske Søren Kjeldsen. 177 af klubbens medlemmer fik en fantastisk aften.  

Vi har i de senere år i alt indsamlet over en halv million kroner. 



Vi er socialt anlagte i Marielyst Golf Klub og støtter gerne en god sag. Det nyder SOS Børnebyerne også godt 

af med en velbesøgt match i juli, der gav et pænt beløb til det humanitære arbejde som organisationen 

udfører. 

 

Klub i klubberne 

En meget stor del af klubbens medlemmer er medlem af en af klubberne i klubben. 

Manneklubben, dameklubben, seniorklubben, fyraftensklubben og kaninklubben skaber fundamentet for 

vores sociale liv. De er hjertet i vores klub. Det er her relationer udvikles og venskaber opstår. De mange 

arrangementer, der med stor opfindsomhed – og meget arbejde – afvikles hen over året, er af uvurderlig 

betydning for, at vi er Lolland-Falsters største og uden tvivl hyggeligste golfklub. 

Det er også kendetegnende, at klubberne samarbejder på kryds og tværs. Stiller sig til rådighed for 

hinanden og giver plads. Et særdeles godt eksempel herpå er den årlige match til fordel for Kræftens 

Bekæmpelse. Her trækker alle i arbejdstøjet og giver den en skalle for det gode formål. Man giver også 

plads til gæster i juli måned, hvor man henlægger en golfdag til en udebane. 

En stor tak til jer for et formidabelt samarbejde. 

 

Nye regler 

2019 var også året, hvor de nye golfregler skulle virke. Tak til Erik Nordahl-Pedersen for at stille sig til 

rådighed med sin store viden om de nye regler. Ligesom Erik indvier de nye golfere i regelmysteriet, inden 

de bliver sluppet løs på banen. 

Et nyt handicapsystem skulle være trådt i kraft i 2020, men er igen udsat til 2021. I forbindelse med det, vil 

Erik hjælpe os godt på vej med regelaftner hen over efterår/vinter. 

 

Skolesamarbejdet 

I den forgangne sæson har der som tidligere år været besøg af skoleklasser for introducering af 

golfsportens glæder. Ud over golfen var der hygge med sodavand og wienerbrød i klubhuset. Alt under 

kyndig ledelse af Henning Larsen med hjælpere. En stor tak til alle.  

Vi bør nok arbejde på at få en større kontakt til skolerne, der måske kunne lægge nogle af deres 

idrætstimer på golfbanen og dermed skabe interesse for golfsporten blandt de unge mennesker. 

 

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. Der er kun ganske få kritiske bemærkninger om vores klub. Vi ligger på alle parametre 

langt over landsgennemsnittet i vores referencegruppe. 

Vi har dog besluttet at opsige aftalen, idet vi ikke synes omkostningen står mål med det udbytte, vi har af at 

være med i projektet. 

 

Medarbejdere 

2019 var også året, hvor vi blev kraftigt udfordret på medarbejdersiden. Vores mangeårige 

sekretariatsleder Maren Lørup opsagde sin stilling til fratrædelse med udgangen af maj. Vi kunne/ville ikke 

opfylde hendes ønsker/krav for fortsat ansættelse. Maren blev ansat i 2012 og herfra skal lyde en tak for 

hendes indsats og held og lykke i hendes fremtidige virke andetsteds. 

 

Som ny sekretariatsleder ansatte vi Camilla B. Lundqvist fra Sakskøbing pr. 1. juli 2019. Camilla fik hurtigt 

styr på regnskaberne og sekretariatsfunktionen – golfkortet er taget, og hun jonglerer nu hjemmevant 

rundt på kontoret og i shoppen med masser af bolde i luften, og deltager med stor entusiasme særdeles 



aktivt i klubbens drift og udvikling. En rigtig blæksprutte, der med charme og godt humør kaster sig over 

opgaverne – og løser dem. Tak for dig og det du yder. Du har skabt et fantastisk samarbejde med 

bestyrelsen og greenkeeperne. Der er god kemi og fin kommunikation. 

 

Når man har brug for hjælp, så får man det her i vores dejlige klub. Vi fik selvfølgelig en stor udfordring i at 

få passet shoppen og sekretariatet, men så snart det var kendt, at Maren forlod os, tilbød Hanne og Anette 

at tage over og yde den indsats, der var nødvendig. ”Det skal I ikke tænke på, det klarer vi”, lød det fra de 

to seje damer. Og det gjorde de til ”ug med kryds og slange”. Vi har med stor tak og taknemmelighed 

honoreret dem, men også her i dag vil jeg gerne takke og hylde de to gæve piger, der bare kan det der med 

at sælge og betjene medlemmer og gæster - TAK skal I have. 

Fremadrettet må vi desværre sige farvel til Hanne efter sæson 2020. Anette har indvilget i at tage i hvert 

fald endnu en sæson 2021. Til afløsning for Hanne har vi kastet en efterlysning ud, og et par stykker har 

tilbudt sig. Tak for det. Det kigger vi nærmere på her efter generalforsamlingen. 

 

Også vores allesammens Morten har trukket et ekstra læs. Vi er glade for, at du er her og det du udfører i 

hverdagen. Tak for dit gode humør og din hjælpsomhed samt dine konstruktive forslag til forbedring i huset 

og på banen. Og din fine pasning og pleje af vores buggyer. 

 

På det regnskabsmæssige område trådte Ole Rasmussen igen til og sørgede for, at butikken kørte, fik 

bogført og betalt regninger. Også Ole har vi honoreret, men han fortjener også i dag en stor tak for sin 

hjælpsomhed, både ved Marens fratræden, men også med råd og dåd til Camilla og undertegnede.  

Tak for det, Ole. 

Også stor tak til Lilli, der altid er klar med en hjælpende hånd, og bl.a. sammen med Ole bistår Camilla med 

kontingentudsendelserne samt holder styr på udlejningen af bag-skabene. 

 

Chefgreenkeeper siden 2014, Henrik Christiansen, opsagde i juli sit job med fratræden den 30. september. 

Henrik har ydet en formidabel indsats i årene og bragt vores baneanlæg op til et meget højt niveau, men 

mod vejrguderne kæmper selv en dygtig chefgreenkeeper forgæves. Og Henrik kastede håndklædet i 

ringen – det pinte hans faglige stolthed at se banen blive svedet af to år i træk. En stor tak til Henrik for 

hans indsats og for hans velvillige indstilling til at hjælpe den nye chefgreenkeeper i gang og deltage i 

Baneudvalgsarbejdet. 

 

1. oktober ansatte vi Mike Czuba som chefgreenkeeper og han er gået til opgaven med ildhu og megen 

entusiasme. Og der var nok at tage fat på. Tørke afløst af oversvømmelser og tørke igen trak store veksler 

på fagligheden og psyken. Men Mike er kommet godt i gang og banen står flot – betingelserne taget i 

betragtning. Tak til dig, Mike, keep up the good work. 

 

I forbindelse med Henriks afgang måtte vi også sige farvel til Claus, der ikke ønskede at være her, når 

Henrik nu stoppede. Også tak til Claus for indsatsen nogle timer om ugen med græsslåning, bunkerrivning 

og ferieafløsning. 

 

1. marts ansatte vi Nicolaj Suhr Hansen, men der gik desværre ikke så længe, før han forlod os igen. 

 

15. august tiltrådte Martin Jørgensen, som er faldet rigtig godt til hos os, så godt, at han nu er i mesterlære 

som greenkeeper. Han udviser meget stor flid, interesse og talent. Vi glæder os til et forhåbentligt 

mangeårigt samarbejde med Martin. 



 

1. december tiltrådte Thomas Christensen som 1. mand. Thomas er uddannet landbrugsmaskine-

mekaniker, så vinteren blev brugt til at få vores maskinpark gennemgået, serviceret og renoveret. Thomas 

fik nogle helbredsmæssige udfordringer, der gjorde, at han forlod os en kort tid. Men han savnede os og vi 

ham – så nu er han tilbage – glad og frisk. Vi håber, at han får helt styr på helbredet. 

 

Vi har nu en medarbejdergruppe, der fungerer godt, udveksler informationer og har en god kemi, både 

med hinanden og med de personer og udvalg, de samarbejder med. En stor tak til jer alle for godt humør og 

godt arbejde. 

Og jeg vil her gerne opfordre alle til at tage hensyn til greenkeeperne ude på banen. Vi ønsker alle en flot og 

velholdt bane – det kræver, at greenkeeperne får plads og tid til at arbejde. Det bør ikke være noget 

problem lige at vente et par minutter, mens greenkeeperen lige kører den sidste tur, så han kan komme 

videre til næste hul. 

 

Pro-træneren 

Der skal også lyde en stor tak til Harry for hans engagement og tålmodighed med os alle, når vi må bede om 

råd og vejledning. Dit arbejde med begynderne, elite-holdene og alle os andre giver gode resultater. Vi 

mærker tydeligt din kærlighed til klubben og dens medlemmer, og derfor er det også en særlig stor glæde 

at vi kunne bekendtgøre en forlængelse af din kontrakt foreløbig frem til udgangen af 2024. 

 

Begynderne og kaninerne 

Det er livsvigtigt for klubben, at der til stadig optages nye medlemmer. Åbent hus-arrangementerne og 

mund-til-mund-metoden virker godt. Og i den forbindelse er det af yderste vigtighed, at de nye tages godt 

imod og får en god start med golfsporten. Birthe Topp og hendes hjælpere gør en jætteindsats med 

begynderne og kaninerne. Tusind tak for det. 

 

Eliteholdene 

Herreholdet, der er med i Danmarksturneringen, var for andet år i træk tæt på oprykning til 4. division. 

Kvalifikationsholdet blev nr. 4 i deres pulje. 

Fusionsholdet for kvinder klarede sig rigtig godt i deres første sæson. De scorede en andenplads i deres 

række. 

 

Regionsgolf 

Marielyst Golf Klub havde 6 hold med i regionsturneringerne og alle holdene klarede sig flot. Det blev til tre 

andenpladser, en tredieplads og en fjerdeplads. Herudover spillede super-veteranerne sig frem til 

kvartfinalen, som de desværre tabte knebent til Køge. Tak til Alf for at være tovholder på holdene. 

 

Klubmestre 2019 

Slagspilsmestrene:  

Herre-rækken blev vundet af Thomas Rasmussen, med Jens Kozeluh på andenpladsen og Jan Larsen på 

tredjepladsen. 

Damerækken blev vundet af Lotte Petersen, med Janne Nordahl-Pedersen på andenpladsen, og Marianne 

Krainer på tredjepladsen. 

Veteranernes herremester blev Bent Mouritzen, to’er blev Carsten Meyer og treer Ivar Christensen. 

Hos veteran-damerne tog Bente Olsen førstepladsen med Jytte Balsløv Jørgensen og Helle Raahauge på 

anden og tredjepladserne. 



Juniormester blev Jacob Thorsen med Simon Wislander på andenpladsen. 

Hulspilsmestrene:  

Også her kunne Thomas Rasmussen tage førstepladsen med en sejr på sidste hul over Jens Kozeluh. 

Også hos damerne var der samme resultat som i slagspil, idet vinder blev Lotte Petersen over Janne 

Nordahl-Pedersen efter omspil. Hos veteranerne vandt Bent Mouritzen med 4-3 over Erik Kristoffersen. Og 

damerækken blev vundet af Jytte Balsløv Jørgensen efter omspil over Birgit Klerens. 

Stort tillykke til 2019-mestrene. 

 

LF mester 

Ivar Christensen vandt Lolland-Falster mesterskabet i Superveteranrækken på Halsted Klosters bane 

Lotte Pedersen blev 2’er i damernes række. 

Thomas Rasmussen fik en andenplads i mændenes bedste række 

 

Hole in one 

Følgende spillere har lavet hole in one i 2019: 

25. maj 2019, Tom Werlin Hansen, hul 8 

9. juni 2019, Kristian Holm Dejrup Andersen, hul 8 

14. juli 2019, Peter Bojsen, hul 8 

19. juli 2019, Mads Johansen, København, Marielyst Golf klub, Pay & Play, hul 6 

25. juli 2019, Thomas Pedersen, Golfklubben Storstrømmen, Marielyst Golf Klub, hul 2 

11. august 2019, Anett Larsen, Marielyst Golf Klub, hul 11 

11. august 2019, Elsebeth Dalby, Marielyst Golf Klub, hul 14 

13. august 2019, Elin Friis-Hansen, Marielyst Golf Klub, hul 8 

 

Tillykke til de dygtige / heldige spillere. 

 

Frivillige 

Vores flittige frivillige, der beredvilligt stiller op, når der er opgaver, der skal løses, skal også her have en 

kæmpe tak for jeres uvurderlige indsats. Uden jer ville det være endog meget svært at drive Marielyst Golf 

Klub. I brænder for klubben, og vi håber, at I holder dampen oppe, hvad enten det er hus-håndværkere, 

skovtrolde, sivskærere, kratryddere, boldsamlere, banekontrollører, skraldepose-tømmere eller andre 

vigtige opgaver, I løser. Tak til jer alle. 

I er mange – men der er altid brug for en hånd mere – så har nogen lyst til at deltage i frivilliggruppen – så 

meld jer til baneudvalget. 

  

Bestyrelsen 

Vi har i 2019 afholdt 9 bestyrelsesmøder, og der er ikke mange afbud, alle - også vores to suppleanter – 

deltager særdeles aktivt i bestyrelsesarbejdet.  

Vi skal i dag sige farvel til to bestyrelsesmedlemmer, der ikke modtager genvalg. Det er Britt Buhl Alsgren, 

der stadig er arbejdsramt, og derfor har svært ved at afse tid til arbejdet i Marielyst Golf Klub. Stor tak til 

Britt for et dejligt og godt samarbejde. 

Vi skal desværre også sige farvel til vores formand siden 2016, Peter Olsen. På grund af en ganske alvorlig 

kræftsygdom har han opgivet formandsposten og sine erhvervsrelaterede opgaver. Herfra skal lyde en 

kæmpe tak til Peter for god og konstruktiv ledelse af klubben og et forbilledligt samarbejde i bestyrelsen og 

med medarbejderne. Vi ønsker Peter al mulig held og lykke i hans nye alvorlige udfordringer. 



Tak til alle bestyrelsesmedlemmerne for godt arbejde og samarbejde. Vi bruger sjældent de store bogstaver 

og hævede stemmer på vores møder. Vi har haft en god og konstruktiv dialog, og demokratisk truffet 

beslutninger i bred enighed. Tak for det. 

 

Visioner for 20/21 – aktuel status 

Corona-krisen satte en stopper for meget. Det kom mere til at handle om overlevelse end udvikling. 

Budgetterne måtte ændres, nødløsninger igangsættes. 

Vi ville gerne have arbejdet mere på bl.a. klubhusudvidelsen, men måtte koncentrere os om at holde 

butikken kørende. 

Nu kan vi så småt begynde at se fremad igen, og i bestyrelsen vil vores første prioritet i det kommende år 

være baneanlægget. Vi har den ambition, at vi vil være Lolland-Falsters bedste klub og også have det 

bedste baneanlæg. Vi ønsker at få etableret en eller anden form for vandingsanlæg, så vi kan få banen op 

på første klasse igen. Et projekt er under udarbejdelse og der skal skaffes økonomi til etableringen. 

Vi vil også gerne have kigget på vores organisation. Har vi de rigtige udvalg, der dækker arbejdet og 

medlemmerne hele vejen rundt. Måske, måske ikke. Vi synes bl.a., vi har et lille hængeparti med 

elitespillerne. Vi vil gerne give dem de bedste forhold til deres sport, men også gerne inddrage dem noget 

mere i klublivet. Det kunne et nyt eliteudvalg måske bidrage til. 

En beskrivelse af de enkelte udvalgs kompetencer og opgaver kunne gøre det lettere for udvalgenes 

medlemmer at navigere i hverdagen og finde sig til rette i det store samarbejde. 

Vores vedtægter trænger også til en opdatering og modernisering. 

Der er nok at tage fat på. 

Men lige meget, hvad vi gør, er en sund og bæredygtig økonomi grundlaget for klubbens eksistens og 

udvikling. Det er vigtigt, at vi har et råderum, så vi kan løse akutte problemer, men også kunne søsætte 

større langtrækkende projekter. Så derfor har bestyrelsen stor fokus på besparelser og effektivitet, 

understøttet af en god og stabil indtjening. Vi har for nylig gennemført et tjek af alle vores 

leverandøraftaler, og det har resulteret i dels optimering og forbedring og dels i besparelser, der i årene 

fremover vil komme os til gode. En låneomlægning af vores realkreditlån til 0%-lån samt en nedsættelse af 

renten på banklånet giver en mærkbar rente-besparelse fremadrettet. Sponsorudvalget har sat turbo på og 

leder nu ligefrem efter ting, der kan sælges. Wax rengøring har købt en buggy og stiller den til rådighed for 

os, et anonymt ægtepar – medlemmer af klubben – har støttet os med 44.800 til hjælp til indkøb af 

yderligere to buggy’er, som vi har de fulde leje- og sponsorindtægter på. Tusind tak for det. 

Vi har indgået aftale med TEEBOX om opstilling af et golfsimulatorhus som det, der står i Storstrømmen. 

Vi troede egentlig, at vi havde aftalen først, men status er, at der stadig ventes på byggetilladelse. 

Vores aktuelle likviditet er betydelig bedre end forventet. De mange greenfee-spillere, flere medlemmer og 

bedre salg i shop og automater samt Camillas evner til at forhandle gode priser og betalingsbetingelser hos 

vores leverandører, bidrager bestemt til den gode stemning på kassekreditten og hos kassereren. 

Selvom vi ved, at en del af lønkompensationen skal tilbagebetales, og at der kommer en regning på udskudt 

skat og AM-bidrag til betaling her i oktober, ser det lysere ud nu end i foråret. 

 

Jeg vil slutte denne lange beretning med at sige tak til alle. 

Tak til jer medlemmer, der er mødt op i dag – og til de andre - jeres interesse og positive adfærd er det 

vigtigste i klubben. Tak til frivillige, medarbejdere og bestyrelseskolleger for en ekstraordinær flot indsats i 

disse usædvanlige tider. 

 

Hold afstand og hold sammen. - Tak for ordet. 


