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Den 30. november 2020 

Bestyrelsesmøde i Marielyst Golf Klub den 24. november 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) og Søren Nielsen (SN) 
 
Dagsorden for mødet jf. forretningsorden blev fulgt. 
 
Planlagt julefrokost for klubbens bestyrelse, ansatte og frivillige hjælpere aflyses som følge af corona 
situationen. I stedet ville der blive afholdt et lille gløgg-arrangement kun for de ansatte fredag den 18. 
december kl. 13.00 i klubhuset.  
I alt 28 medlemmer (14 2-mands teams) havde meldt sig som frivillige hjælpere til at udføre hustilsyn i 
Marielyst Grundejerforening. Det første tilsyn har fundet sted i uge 47og det næste finder sted i uge 51.  
Det besluttes at fortsætte med udsendelse af nyhedsbreve efter afholdte bestyrelsesmøder samt at re-
ferat herfra lægges på hjemmesiden under Bestyrelsen.  
ENP anførte, at coronasituationen fortsat kræver opmærksomhed fra alle. Vi skal og må stedse følge 
givne anbefalinger og retningslinjer, og vi skal og må passe på os selv og hinanden. Bestyrelsen har et 
særligt ansvar for at dette sker.  
 
Vedr. status medlemmer blev det af AJ anført, at det aktuelle medlemsantal var nogenlunde uforandret i 
forhold til samme tid sidste år. 
 
Vedr. klubbens økonomi gennemgik AJ saldobalance for perioden samt budget for 2021. Klubbens kon-
tingentindtægter i 2020 på kr. 2.7 mio. kr. er på samme niveau som året før, mens greenfeeindtægterne 
er steget med næste ½ mio. kr. Klubben har samlet set haft en omsætning på næsten 4½ mio. kr. til 
dato, hvilket er godt 400.000 kr. højere end forventet. På banedriften følges budgettet på ca. 1 mio. kr. 
mens klubben på øvrig drift (løn og administration) pt. har et mindre forbrug på ca. ½ mio. kr. i forhold til 
budget. Samlet set regnes med et pænt overskud for regnskabsåret 2020. 
Vedrørende budget for 2021udestår pt. en afklaring af, hvordan klubben får finansieret og projekteret det 
på sidste generalforsamling omtalte vandingsprojekt. 
 
Baneudvalgets formand (IC) gav en kort status på igangværende arbejde med at fælde sygdomsram-
te/døde grantræer på banens område samt plan for nyplantning. Arbejdet med træfældning slutter tors-
dag den 26. november, hvorefter der ryddes op, rodfræses og stammer skæres i passende stykker og 
stables. En stor og imponerende indsats udført af klubbens skovtrolle. 
IC præsenterede et forslag til nye banemarkeringer, der falder bedre ind i det design, vi har valgt banen 
skal have fremadrettet og som er i tråd med de Tee-stedshuse, vi allerede har. 
IC anførte dernæst, at klubbens mangeårige altmuligmand Poul Erik Jensen havde ”takket af” af hel-
bredsmæssige årsager. Hans makker (ligeledes igennem mange år) Erik ”smed” Rasmussen fører sta-
fetten videre. Det besluttes at markere Poul Erik Jensens mangeårige indsats på næste G-forsamling.  
Klubbens anden mangeårige frivillige håndværker udi træarbejde (Henning Larsen) og Erik ”smed” 
Rasmussen arbejder i øjeblikket på forbedring og forskønnelse af banens mange affaldsstativer, så der 
fra næste sæson kan afleveres dåser/flasker og restaffald hver for sig. Et stort arbejde, der ligeledes er i 
god tråd med det design, klubben har valgt til sine baner. 
 



2 
 

Markedsførings- og Sponsorudvalgets formand (SN), der tillige repræsenterer PR-udvalget, anførte, 
at der er lidt stilstand i hvervningen af nye sponsorer fra lokalområdet, men at matchsponsorer fra sidste 
år alle havde tilkendegivet, at de var med igen i 2021. Det blev aftalt, at SN med Turneringsudvalget 
følger op på indgåede aftaler med sponsorer på de enkelte turneringen i 2021.  
Der er en bænk ledig til ny sponsor på hul 4. Prisen er 1.100,- pr. år, kontakt til Søren Nielsen. 
Ny sponsor til trykning af scorekort er CO-print. Nyt design er udarbejdet. 
Der søges stedse udviklet nye sponsorprodukter/muligheder (fx hulkopper, river, boldautomatbrikker), 
ligesom der søges sponsorer til Junior- og Eliteholdene samt Regionsgolfholdene. 
 
Husudvalgets formand (ED), der tillige repræsenterer Festudvalget, anførte, at klubhuset havde brug 
for et lidt større køleskab med plads til opbevaring af smørrebrød m.v. til turneringer. 
Der er pt. indhentet tilbud på ny billigere og mere brugervenlig kaffemaskine, hvor kontantbetaling aflø-
ses af mobile Pay. Det blev desuden aftalt at prisen for et krus kaffe sættes op til 10,- kr. 
Der afvikles et Proshop juleudsalg med gløgg og æbleskiver søndag den 6. december (samme dag 
som der afholdes introarrangement for Tee Box i Golfklubben Storstrømmen. 
Der er udarbejdet nye retningslinjer for udlån/leje af klubbens lokaler og faciliteter. 
Der planlægges pt. på indkaldelse til store male-/vedligeholdelsesdag i klubben i løbet af foråret somme-
ren idet træværk og terrasse trænger til afrensning og maling.  
 
Turneringsudvalget, repræsenteret ved LP, anførte, at Eigil havde meddelt sin afgang og at Bjarne 
Hansen efterfølgende havde taget over som formand for Turneringsudvalget. 
Turneringsplan for 2021 er udarbejdet og afstemt på klub-i-klubben møde den 27. oktober 2020. Det 
blev aftalt, at Turneringsplan for 2021 skulle lægges op på hjemmesiden. 
 
Begynderudvalget, repræsenteret ved JJ, der tillige repræsenterer Junior- og Eliteudvalget, anførte 
at Birthe Topp Petersen havde overdraget formandskabet for Begynderudvalget til Gerner Abildtrup, der 
desuden står i spidsen for Kaninklubben og Bridgeklubben. 
Drøftelse af det formålstjenlige i at formulere KRAV til beståelse af storbaneprøve for begyndere samt 
formulere retningslinjer til brug for mentorer, der assisterer de nye golfere.  
Det blev besluttet, at et prøvemedlemskab i 2021 skulle koste 600,- kr. og at prøvemedlemmet ved teg-
ning af FULDT medlemskab efter endt prøveperiode fik dette ”indskud” retur samt lov til at beholde det 
udleverede prøvesæt. Tegnes der kun et FLEX-medlemskab betales de 600,- kr. ikke retur, og hvis man 
ønsker at beholde det udleverede prøvesæt, så koster det 1000,- kr. 
 
Vedr. Regel- og Handicapudvalget, som pt. består af ENP og IC, blev det anført, at der endnu ikke var 
fundet/havde meldt sig en afløser til, ligesom tiltag til oprettelse af og formulering af kommissorium for et 
Disciplinærnævn endnu udestår. 
 
Vedr. punkter til behandling hhv. drøftelse blev følgende fremført: 
 
Drøftelse og behandling af nyt betalingssystem til klubbens to boldautomater blev gennemført med ud-
gangspunkt i den på sidste generalforsamling vedtagne beslutning om at bibeholde boldautomater og 
betaling af bolde. Der var på mødet enighed om, at det nuværende betalingssystem med 10-krone 
mønter både er besværligt, ufleksibelt og ude af trit med udviklingen, hvorfor betalingen af bolde nød-
vendigvis må gennemføres på en anden og mere nutidig måde. Flere muligheder har været undersøgt 
og er nu landet på et briksystem, hvor der tillige kan anvendes kode, SMS eller køb over webshop. Her-
ved kan opnås en længe tiltrængt fleksibilitet i forhold til HVEM, der skal betale for bolde – og hvem der 
ikke skal, ligesom pris og antal kurve bolde kan varieres fra kunde til kunde. Endelig vil et sådant nyt 
betalingssystem være mere sikkert i forhold til tyveri, idet der ikke indgår kontant betaling.  
Det er vurderingen, at klubben med et nyt digitalt betalingssystem (og evt. med en lille prisstigning pr. 
kurv bolde specielt i forhold til greenfeegæster) får et nyt fremtidssikret betalingssystem, der har tjent sig 
selv ind allerede efter én sæson. 
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Det blev derfor besluttet at sige JA til installation af et nyt digitalt betalingssystem på eksisterende bold-
automater og så inden ”prøveperiodens” udløb den 1. juli 2021 træffe beslutning om systemet virker 
efter hensigten og om klubben fortsat skal basere sit boldsalg på det nye system. 
 
Drøftelse af aktion i forhold til gennemførelse af Regionsgolfturneringen i 2021 bl.a. set i lyset af mang-
lende koordinator og holdkaptajn for hhv. A- og B-holdet. Det besluttes at spørge eliteholdet om hjælp. 
 
Nyhedsbrev udsendt til medlemmer om bl.a. introduktion af TeeBox den 5. og 6. december 2020 kl. 10-
18 i Golfklubben Storstrømmen samt at der på Facebook pt. kører introvideoer om samme emne. 
 
Det blev afslutningsvis besluttet at nedsætte greenfee prisen på stor bane til kr. 250,- i perioden 1/12 
2020 - 1/3 2021. 
 
Mødet startede kl. 15.30 og sluttede kl. 21.30. 
Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til tirsdag den 12. januar 2021 kl. 15:30 i klubben. 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Erik Nordahl-Pedersen 
Formand 


