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Den 30. november 2020 

Referat af bestyrelsesmøde 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: 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
2. Opfølgning på referat fra bestyrelsesmøde af 8. oktober 2020. 
3. Orientering v/formanden. 
4. Status medlemmer. 
5. Status klubbens økonomi, herunder budget for 2021. 
6. Status udvalg. 
7. Gennemgang af punkter til opfølgning. 
8. Forslag til behandling. 
9. Eventuelt.  

 
Ad 1.  
ENP bød velkommen og oplyste, at den udsendte dagsorden var i overensstemmelse med godkendt 
forretningsorden. Den udsendte dagsorden blev herefter godkendt uden yderligere bemærkninger.  
ENP anførte, at der til mødet var relativt mange punkter til drøftelse og behandling, men at det var vigti-
gere med en god og konstruktiv dialog end at haste alle punkter igennem. Det der ikke blev nået på 
dette møde, måtte der følges op på efterfølgende. 
 
Ad 2.  
Under dagsordenens punkt 2 blev referat fra sidste møde gennemgået. Følgende bemærkninger frem-
kom: 
 
- Den planlagte julefrokost for klubbens bestyrelse, ansatte og frivillige hjælpere var blevet aflyst som 
følge af corona situationen. I stedet ville der blive afholdt et lille gløgg-arrangement 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 havde 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 referat herfra lægges på hjemmesiden under Bestyrelsen.  
 
Ad 3.  
ENP anførte, at bestyrelsen nu havde arbejdet sammen i 50 dage med en lang række tiltag under en 
uforandret corona situation, der 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.  
 
 



2 
 

Ad 4.  
Vedr. status medlemmer gennemgik CBL kort, hvad der havde været af til- og afgang siden sidst. AJ 
supplerede med en kort gennemgang af det aktuelle medlemsantal, der var nogenlunde uforandret i 
forhold til samme tid sidste år. 
 
Ad 5.  
Vedr. klubbens økonomi gennemgik AJ saldobalance for perioden samt budget for 2021. Vedrørende 
klubbens kontingentindtægter på kr. 2.7 mio. kr., er disse på samme niveau, mens greenfeeindtægterne 
er steget med næste ½ mio. kr. siden sidste år. 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 følger vi nogenlunde 
budgettet på ca. 1 mio. kr. mens vi på øvrig drift (løn og administration) pt. har et mindre forbrug på ca. 
½ mio. kr. i forhold til budget. Samlet set regner AJ med et pænt overskud for regnskabsåret 2020. 
Budgetudkastet for det kommende år (2021) og frem til og med år 2026 blev herefter gennemgået af AJ 
og drøftet i bestyrelsen. Der udestår pt. en afklaring af, hvordan klubben får finansieret og projekteret det 
på sidste generalforsamling omtalte vandingsprojekt omfattende alle banens 27 huller. 
Gennemgang og drøftelse tog ca. 1 time. 
 
Ad 6.  
Vedr. status samt set og sket i udvalg indledte ENP med at anføre, at der til præsentation af hvert ud-
valg kun var afsat maksimalt 10 min. 
 
Baneudvalgets formand (IC) lagde ud med at give en kort status på igangværende arbejde med at 
fælde sygdomsramte/døde grantræer på banens område samt plan for nyplantning. Arbejdet med 
træfældning slutter torsdag den 26. november, hvorefter der ryddes op, rodfræses og stammer skæres i 
passende stykker og stables.  
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 og vil i den forbindelse bede om John B. Pedersens assistance. Det blev besluttet, at mar-
kere Poul Erik Jensens arbejde på næste generalforsamling.  
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. 
Der ses pt. på muligheder for at forskønne/forbedre funktionaliteten på forpladsen på greenkeepergår-
den. Tilbud fra Anders Simonsen er modtaget. 
Samarbejdet med Golf & Fun parken er pt. sat i bero indtil afklaring af byggetilladelse mv. på eksiste-
rende drivingrange. 
 
Markedsførings- og Sponsorudvalgets formand (SN), der tillige repræsenterer PR-udvalget, anførte, 
at der havde været afholdt møde i udvalget den 10. november 2020, og at det fremgik af referatet, 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. Der mangler dog fortsat en forventningsafstemning af de 
sponserede præmier til de enkelte turneringer, idet nogle turneringer er ”vigtigere” end andre og det ikke 
vurderes nok blot at være sponsor for en hole-in-one præmie, når der også er behov for 1., 2. og 3. 
præmier til hver deltagende række i en turnering. Det blev aftalt, at SN med Turneringsudvalget følger 
op på indgåede aftaler med sponsorer på de enkelte turneringen i 2021.  
SN har skaffet ny sponsor til Efterårsturneringen, der er vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt v/Peter Bojsen, 
der leverer vinpræmier for et samlet beløb på 4-5.000,- kr. Der er en bænk ledig til en evt. sponsor på 
hul 4. Prisen er 1.100,- pr. år samt etableringsomkostninger på ca. 700 kr.  
Ny sponsor til trykning af scorekort er CO-print, som AJ har skrevet kontrakt med. 
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Der søges stedse udviklet nye sponsorprodukter/muligheder (fx hulkopper, river, boldautomatbrikker 
m.v.), ligesom der søges sponsorer til Junior- og Eliteholdene samt Regionsgolfholdene. 
Drøftelse af hulkop-annoncer contra hulflag-annoncer. 
Klubben sender takkebrev og giver sponsorer bolcher i julegave som tidligere år. 
Der forventes mindre prisstigninger på klubbens sponsorprodukter fremadrettet. 
Bestyrelsen anbefaler udvalget at formulere retningslinjer og policy for sin sponsorvirksomhed (fx om-
handlende hvilke produkter man har, hvad det skal koste, hvad der skal siges, hvordan man kontakter 
en sponsor og frem for alt, hvad der skal stå i de skrevne kontrakter, der indgås med sponsorer). Der 
mangler pt. underskrevne kontrakter fra en del sponsorer, ligesom det grafiske design på udsendt mate-
riale om klubben og hvad vi kan tilbyde bør steamlines og gøres mere indbydende. 
Udvalget har endnu ikke forholdt sig til markedsføringsdelen af udvalgets ansvarsområde. Næste møde 
afholdes primo december 2020. 
 
Husudvalgets formand (ED), der tillige repræsenterer Festudvalget, anførte, at den udmeldte julefro-
kost for bestyrelse, ansatte og frivillige hjælpere var aflyst. For de ansatte blev der i stedet afholdt en 
slags juleafslutning med gløgg og æbleskiver den 18. december, mens der for enkelte af de særligt akti-
ve frivillige hjælpere ville blive uddelt lidt julevin og blomster. 
Klubhuset havde brug for et lidt større køleskab med lidt mere frysekapacitet bl.a. til opbevaring af smør-
rebrød m.v. til turneringer. 
Der er pt. indhentet tilbud på ny billigere og mere brugervenlig kaffemaskine, hvor kontant-betaling 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, ligesom ny IT-policy 
er under udarbejdelse. 
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. Kurt Ibsen søges inddraget i dette arbej-
de. 
Der ses behov for at finde frivillige til afrydning og opvask ifm. turneringer, hvor der spises fx smørebrød. 
 
Turneringsudvalget, repræsenteret ved LP, anførte, at der havde været afholdt møde og afslutning i 
udvalget søndag den 10. oktober, hvor Eigil havde meddelt sin afgang og Bjarne Hansen efterfølgende 
havde taget over som formand for Turneringsudvalget. 
LP fortalte, at klubbens afslutningsturnering blev afviklet med stor succes trods en noget anderledes 
afviklingsform end sædvanlig. 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, havde 
intet at bemærke udover, at der havde været overdragelse af formandskabet for Begynderudvalget fra 
Birthe Topp Petersen til Gerner Abildtrup, der desuden står i spidsen for Kaninklubben og Bridgeklub-
ben. 
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. Tingene foregår en smule 
”løst”, som det foregår nu. Det blev aftalt, at JJ skulle formulere et udkast til krav og retningslinjer til drøf-
telse på næste bestyrelsesmøde den 12. januar 2021. 
Det blev desuden drøftet, om et prøvemedlemskab også skulle være gratis til næste år. Det blev beslut-
tet, at et prøvemedlemskab i 2021 skulle koste 600,- kr. og at prøvemedlemmet ved tegning af FULDT 
medlemskab efter endt prøveperiode fik dette ”indskud” retur samt lov til at beholde det udleverede prø-
vesæt. Tegnes der kun et FLEX-medlemskab betales de 600,- kr. ikke retur, og hvis man ønsker at be-
holde det udleverede prøvesæt, så koster det 1000,- kr. 
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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. 
 
Ad 7.  
Vedr. skemaet ”Punkter til opfølgning” blev dette punkt af tidsmæssige årsager udskudt til næste møde 
den 12. januar 2021. 
 
Ad 8.  
Vedr. punkt 8 for følgende emner til behandling hhv. drøftelse: 
 
- Præsentation samt behandling og drøftelse af udkast til en egentlig Virksomhedsplan for Marielyst Golf 
Klub. Punktet blev udskudt til næste bestyrelsesmøde med en opfordring til hvert enkelt bestyrelses-
medlem om at gennemlæse og bidrage med tekst til de dele af virksomhedsplanen, der vedrører netop 
deres ansvarsområde og opgaver. 
 
- Drøftelse og behandling af nyt betalingssystem til klubbens to boldautomater blev gennemført med 
udgangspunkt 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 be-
sværligt, ufleksibelt og ude af trit med udviklingen, hvorfor betalingen af bolde nødvendigvis må gen-
nemføres 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. Herved 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.  
Imod et sådant nyt system taler en installationspris på kr.14.500,- for begge maskiner samt et månedligt 
abonnement på kr. 795,- der bl.a. dækker løbende service og drift af betalingssystem. 
Installationen tænkes gennemført i det tidlige forår og senest 1. april 2021, men klubben skal først beta-
le abonnement fra og med 1. juli 2021. Fortryder vi inden da, vil vi få 80% tilbage af installationsprisen. 
Det er vurderingen, at klubben med et nyt digitalt betalingssystem (og evt. med en lille prisstigning pr. 
kurv bolde) får et nyt fremtidssikret betalingssystem, der har tjent sig selv ind allerede efter én sæson. 
To bestyrelsesmedlemmer (SN og JJ) var imod fortsat betaling for bolde og syntes i stedet, at klubben 
burde sætte greenfeeprisen op for derved at opnå en merindtægt svarende til de 50.000,- kr. klubben 
hidtil har tjent på salg af bolde årligt. Den resterende bestyrelse mente, at en sådan finansieringsform 
ville være i strid med det på generalforsamlingen vedtagne. Det blev derfor besluttet at sige JA til instal-
lation af et nyt digitalt betalingssystem på eksisterende boldautomater og så inden ”prøveperiodens” 
udløb træffe beslutning om systemet virkede efter hensigten og om klubben fortsat skal basere sit bold-
salg på det nye system. 
 
- Drøftelse af kontingentbetaling (halvårligt/helårligt) og ændring af eksisterende opsigelsesvarsel på 3 
måneder blev udskudt til næste møde. 
 
- Drøftelse af rabatordning for gæster til fuldtidsmedlemmer blev udskudt til næste møde. 
 
- Drøftelse af forslag til nyt begynderudvalg og ny procedure for begyndertræning blev udskudt til næste 
møde. 
 
- 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 
 
- Orientering om nyt layout på scorekort udskydes til næste møde. 
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- Orientering om og drøftelse af Tee Box udskydes til næste møde. Nyhedsbrev udsendt til medlemmer 
om bl.a. introduktionsdage den 5. og 6. december 2020 kl. 10-18 i Golfklubben Storstrømmen, ligesom 
der på Facebook pt. kører introduktionsvideoer 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. 
 
Ad 10. 
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. 
 

ENP 
 
Bilag:  


