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Den 15. februar 2021 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 09. februar 2021 kl. 9.00-17.30 
 
Tilstede: Erik Nordahl-Pedersen (ENP), Alfred Jensen (AJ), Ivar Christensen (IC), Elsebeth Dalby (ED), og 
Søren Nielsen (SN). 
 
Fraværende (pga. corona restriktioner): Jan Jørgensen (suppleant), Lotte Petersen (suppleant)og Camilla 
Lundquist (sekretær) 
 
Dagsorden for mødet jf. forretningsorden blev fulgt: 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
2. Opfølgning på referat fra bestyrelsesmøde af 24. november 2020 og ekstraordinært møde af 24. 

januar 2021. 
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 og drøftelse. 
9. Eventuelt.  

 
Ad 1.  
ENP bød velkommen og oplyste, at dette reducerede bestyrelsesmøde var nødvendigt at afholde, da der - 
bl.a. som følge af det aflyste bestyrelsesmøde den 12. januar - var en del emner at behandle og drøfte, 
herunder hvad vi skulle gøre i relation til Corona situationen og klubbens årlige generalforsamling i april 
måned. Den udsendte dagsorden blev herefter godkendt uden yderligere bemærkninger.  
 
Ad 2.  
Under dagsordenens punkt 2 blev referat fra bestyrelsesmøde den 24. november 2020 gennemgået uden 
at dette gav anledning til bemærkninger, idet samtlige punkter til opfølgning ville blive behandlet under 
dagsordenens pkt. 7.  
Vedr. det ekstraordinære møde den 24. januar 2021 blev det af ENP anført, at samtlige punkter herfra ville 
blive behandlet og drøftet på dagens bestyrelsesmøde. 
 
Ad 3.  
ENP anførte, at der til mødet var relativt mange punkter til behandling og drøftelse og at mødet derfor måt-
te påregnes at trække ud. ENP fandt det vigtigt, at alle emner blev nået og at det var en god og konstruktiv 
dialog om hvert enkelt emne.  
 
ENP anførte dernæst, at corona epidemien stadig satte dagsordenen for, hvad vi måtte og ikke måtte og at 
epidemien og de hertil knyttede restriktioner givetvis ville påvirke vores mulighed for at afvikle klubbens 
årlige generalforsamling lørdag den 10. april 2021. Beslutning herom træffes på næste bestyrelsesmøde 
den 2. marts 2021 kl. 15.30. 
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ENP oplyste dernæst, at der den 28. januar 2021 havde været afviklet et ”summemøde” eller erfaringsmø-
de de 5 golfklubber imellem på Lolland-Falster (LF). Et sådant møde afholdes typisk to gange om året (for-
år og efterår) på skift i de enkelte klubber, hvor der drøftes emner af fælles interesse. På aktuelle møde 
blev der drøftet ”golfturisme” på LF i rammen af VisitLF samt Golf&Godnat-konceptet, hvor hotel-
ler/overnatningssteder og golfklubber på LF bl.a. bidrager til en fælles reklamekampagne herfor til en for-
nuftig pris. Derudover enedes vi om et nogenlunde ensartet niveau for greenfeepriser og en fortsættelse af 
vores Venskabsaftale til ½ greenfee hos hinanden.  
Det blev på mødet oplyst, at LF-mesterskaberne i 2021 ville blive afviklet i Falster Golfklub i Virket primo 
oktober, og at der ville blive indkaldt til møde herom den 22. marts 2021 i FGK. 
Næste erfaringsudvekslingsmøde vil blive afholdt i efteråret i Marielyst Golf Klub. 
 
ENP oplyste at pavillonen ved Petanqueklubben efter aftale var blevet fjernet af ejeren, og at området nu 
skulle reetableres i samarbejde med netop Petanqueklubben. 
 
Endelig anførte ENP, at udfordringerne med at planlægge og afvikle en Regionsgolf turnering i 2021 nu var 
løst, idet det var lykkedes at finde en ny Regionsgolfkoordinator i stedet for Alf Fabiansson. Den nye koor-
dinator er Jan Petersen, som bl.a. tidligere har været fast medlem i Turneringudvalget og nu var medlem af 
Manneklubbens bestyrelse. Desuden var der fundet en ny Holdkaptajn for A-holdet i Regionsgolf. Hans 
navn er Johnny Aasberg, der tillige er med i Sponsorudvalget. 
Klubben har i år tilmeldt hele 6 hold til Regionsgolfturneringen, som afvikles fra slutningen af april til starten 
af juni. Der er for nylig sendt nyhedsbrev ud herom til alle medlemmer.  
 
Ad 4.  
Vedr. status medlemmer gennemgik AJ kort, hvad der havde været af til- og afgang siden sidst. Det kunne 
konstateres, at der her sidst på året sædvanen tro havde været et antal udmeldelser især blandt aktive (1A) 
medlemmer. I løbet af året har der været et nogenlunde tilsvarende antal indmeldelser. Samlet set er vi15 
aktive medlemmer færre ved starten af 2021 (678) end vi var ved starten af 2020 (693). Det blev besluttet 
at udarbejde et ”tilbagemeldings-/spørgeskema”, som skal udfyldes i forbindelse med udmeldelse enten af 
medlemmet selv eller af Sekretariatet, der tillige fremadrettet skal føre statistik på udmeldelsesårsager, så 
klubben kan agere i forhold hertil.  
Det blev desuden besluttet, at Flex-medlemmer (1B) fremover kan benyttet klubbens rabatordning ved køb 
af greenfeebilletter (køb 5 og betal for 4).  
Endelig blev det besluttet at indføre en gæsterabatordning for aktive (1A) medlemmer på 100,- kr. for én 
gæst pr. aktivt medlem pr. gang. Det betyder, at et fuldt medlem fra dags dato må medtage én gæst (ven 
eller familiemedlem), der får 100,- kr. rabat på fuld greenfeebetaling. Dette skal blot meddeles i Sekretaria-
tet/ProShoppen ved betaling af greenfee. Samme rabat kan opnås i f.m. deltagelse i åbne turneringer, hvor 
et fuldt medlem har en gæst/ven/familiemedlem med, der ikke selv er medlem af klubben. 
 
Ad 5.  
Vedr. klubbens økonomi gennemgik AJ resultatopgørelse og balance for 2020, der med få og små afvigel-
ser i det store og hele følger budgettet for året. Samlet set kommer klubben ud af 2020 med et pænt over-
skud på ca. 250.000 kr., hvilket især kan tilskrives en stram økonomistyring og stor fremgang i greenfeeind-
tægter på både stor og lille bane.  
Budgettet for indeværende år (2021) og frem til og med år 2026 blev gennemgået og drøftet på sidste be-
styrelsesmøde. Både regnskab og budget fremlægges på den kommende generalforsamling.  
 
AJ gennemgik dernæst oplæg til budget for det på sidste generalforsamling omtalte vandingsprojekt, der 
samlet set påregnes at komme til at koste omkring 2.5 mio. kr., hvoraf de 1½ mio. gerne skulle skaffes 
gennem ansøgning til velvillige kapitalfonde. Der er pt. indhentet og modtaget tilbud på de fleste af projek-
tets delelementer, og der er skabt kontakt til en ekspert udi projektbeskrivelser og fondansøgninger, som 
ser gode muligheder i at få projektet finansieret. Det samlede projekt fremlægges på den kommende gene-
ralforsamling, hvor der tillige skal træffes beslutning om projektet skal videreføres eller ej.  
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Det blev drøftet om der skulle opstilles ”måltal” for salg i ProShoppen, idet regnskabet for 2020 i stedet for 
et budgetteret overskud på 50.000 kr. kom ud med et underskud på 70.000 kr. Shoppen burde som mini-
mum give et overskud, der dækker de udgifter, der er forbundet med at drive butikken. Alternativt kunne det 
overvejes at overgå til fx et outlet-koncept, hvor priser og dermed risiko er lavere. Emnet følges op på næ-
ste møde. 
Det blev aftalt, at der snarest skulle følges op på, hvilke sponsorer der havde fornyet/betalt for en sponsor-
aftale i indeværende år. Endelig blev det aftalt, at indgåede sponsoraftaler skulle ”rettes ind” efter en mere 
ensartet skabelon. Det skal desuden undersøges, hvad andre golfklubber gør/har på området.  
Gennemgang og drøftelse tog ca. 1½ time. 
 
Ad 6.  
I forbindelse med næste pkt. på dagsordenen (Status fra udvalg) foreslog ENP at udarbejdet forslag til ny 
struktur og organisation for MGK først blev behandlet, idet bestyrelsens organisering ville være afgørende 
for, hvem der fremadrettet havde kontakten til og ansvaret for arbejdet i udvalg, klubber-i-klubben og hele 
frivilligområdet. 
 
Generalforsamlingen udgør klubbens øverste myndighed. På generalforsamlingen vælges en bestyrelse, 
der pålægges ansvaret for klubbens daglige drift og udvikling, herunder at oprette og føre tilsyn med udvalg 
og aktiviteter i og omkring klubben. 
Bestyrelsen består pt. Jf. vedtægterne af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Blandt de 5 ”faste” medlemmer 
vælges de to direkte på og af generalforsamlingen: en formand og en kasserer. I øjeblikket er kassereren 
tillige næstformand i klubben. Formanden har det overordnede ansvar for ansat personale, kontakt til eks-
terne myndigheder og institutioner samt markedsføring af klubben generelt.  
De tre øvrige medlemmer er tillige formand for hhv. Baneudvalget/greenkeeperområdet, Sponsorudvalget 
og Husudvalget, hvor sidstnævnte formand tillige har kontakten til Sekretariat/ProShop og Festudvalg. De 
to suppleanter udgør bestyrelsens ”forlængede arm” til hhv. ”sportsområdet” (Begynderudvalg. Juniorud-
valg, Eliteudvalg, Regionsgolf og Regel-/handicapudvalg) og Turneringsudvalget. De to suppleanter har 
igennem årene siddet fast i bestyrelsen uden stemmeret. De sidste 4-5 måneder har klubbens Sekretari-
atsleder fungeret som sekretær i bestyrelsen uden stemmeret. 
Tilbage står er meget stort og et meget vigtigt indtil dato ukoordineret område – nemlig Frivilligområdet. 
Klubben har i dag ca. 50 medlemmer, der frivilligt (altså uden vederlag) udfører et frivilligt stykke arbejde, 
stort eller lille. Det omfatter bestyrelsesarbejde, udvalgsarbejde, vedligeholdelsesarbejde, skovtrolde, 
buskryddere, boldopsamlere, mentorer for nybegyndere, hustilsyn m.m.m. Hele dette frivilligområde har 
brug for en samlende figur, der udover at koordinere de mangeartede aktiviteter også skal have ”fingeren 
på pulsen” i forhold til de mange frivillige hjælpere. 
 
Det bringes derfor i forslag, at de pt. 5 + 2 valgte bestyrelsesmedlemmer bliver til 7 fuldgyldige bestyrel-
sesmedlemmer + en valgt suppleant varetager følgende ansvarsområder: 

- Formand har det overordnede ansvar for klubbens drift og virksomhed samt udvikling. Kontaktper-
son til offentlige myndigheder og institutioner, naboklubber samt Klubber-i-Klubben. 

- Kasserer/næstformand har ansvaret for klubbens økonomi + højre hånd for formanden. 
- Baneansvarlig har ansvaret banen drift, pleje og udvikling. 
- Sports- og Turneringsansvarlig har ansvaret for klubbens mere sportslige aktiviteter. 
- Markedsføring- og Sponsoransvarlig har ansvaret for iværksættelse af markedsføringsaktiviteter 

samt tilvejebringelse og pleje af sponsorer. 
- Husansvarlig har ansvaret for drift og vedligehold af klubhus samt kontaktperson til klubbens sekre-

tariat og ProShop samt det herunder tilknyttede personale. Desuden kontaktperson til klubbens 
Festudvalg og Skolesamarbejdet. 

- Frivilligansvarlig har ansvaret for at koordinere frivilligindsatsen og være bindeled mellem de mange 
frivillige og bestyrelsen. 

 
En samlet bestyrelse bakkede op omkring en sådan ”ny” organisering af klubbens aktiviteter. Forslag vil 
blive uddybet på klubbens kommende generalforsamling. 
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Baneudvalgets formand (IC) lagde ud med at give en kort status på det næsten tilendebragte arbejde med 
at fælde sygdomsramte/døde grantræer på banens område.  
 
IC gav tillige en kort status på igangværende arbejde med vandingsprojektet, hvor planlægning, indhent-
ning og behandling af tilbud m.v. havde taget en del tid på det sidste. 
 
IC fremlagde dernæst en plan for organisering af frivilligarbejdet inden for Baneudvalget område med anfø-
relse af opgavetyper, navne på de frivillige, der pt. Løser opgaverne og terminer for hvornår de anførte op-
gaver skal løses/være løst. Planen sættes op på opslagstavlen i mellemgangen til inspiration for øvrige 
medlemmer i klubben. En tilsvarende plan er i øvrigt også lavet for klubben øvrige frivilligområder. 
 
IC fortalte dernæst om et såkaldt ”grønt projekt” i tilknytning en kommende udskiftning af hhv. Teesteds-
markeringer og banens afstandsmarkeringer. Projektet består i at udskifte de nuværende kulørte gule og 
røde teestedsmarkeringer samt tilsvarende hvide, gule, røde og blå afstandsmarkeringer med mere neutra-
le markeringer, der designmæssigt passer bedre sammen med banens Teestedshuse og skiltning i øvrigt. 
Forslaget, der desuden skal ses i tilslutning til en henvendelse fra damefusionsholdet (fælleshold i Dan-
marksturneringen bestående af kvindelige golfspillere fra hhv. Storstrømmen, Falster og Marielyst Golf 
Klub) om at have Hjemmeklub i Marielyst i 2023 og 2024. Turneringen gennemføres fra blåt teested, hvilket 
man som bekendt har på de øvrige golfbaner på Lolland-Falster. Der kunne således slås 2 fluer med et 
smæk, hvor man i stedet for at opsætte blå teestedsmarkeringer i kombination med nye gule og røde mar-
keringer opsatte kombinerede og mere neutrale markeringer med TAL i stedet for FARVER på de eksiste-
rende teesteder. 
Forslaget blev drøftet indgående, og det blev besluttet at fremlægge forslaget for den kommende general-
forsamling, idet der her var tale om en ret omfattende forandring af eksisterende markeringer på banen. IC 
udarbejder oplæg. 
 
IC oplyste at projektet med at forbedre banens mange Teestedshuse, så der fra denne sæson kan afleve-
res dåser/flasker og restaffald hver for sig, nu er tilendebragt med god succes. Et stort arbejde, der ligele-
des er i god tråd med det design, klubben har valgt til sine baner. 
 
Det blev bragt i forslag, at der på alle huller på stor bane blev etableret et såkaldt ”fremskudt Teested”, som 
kunne bruges af de spillere i klubben, der gerne ville spille STOR bane fx i rammen af klubber-i-klubben, 
men som fandt banen lige lovlig svær at komme igennem. Mange nybegyndere og ældre spillere med fx 
funktionsnedsættelse kunne på denne måde spille sammen med andre i klubben uden at skulle henvises til 
kun at spille Pay&Play banen. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. IC drøfter muligheden i Baneudvalget 
og med greenkeeperne. 
 
IC omtalte desuden et behov for at anskaffe nyt materiel til greenkeepergården bl.a. i forbindelse med snar-
lig udskiftning af udtjente græsklippere. Behovet undersøges nærmere bl.a. i samråd med AJ. Møde om 
emnet afholdes tirsdag den 16. februar kl. 9.30. 
 
Samarbejdet med Golf & Fun parken om bl.a. overtagelse af golfmateriel m.v. er stadig sat i bero indtil af-
klaring af byggetilladelse mv. på eksisterende drivingrange. 
 
 
Markedsførings- og Sponsorudvalgets formand (SN), der tillige repræsenterer PR-udvalget, anførte, at 
der kun havde været afholdt et møde i udvalget siden sidste bestyrelsesmøde. Der arbejdes pt. På at få et 
overblik over ”aktive” sponsorer. Enkelte sponsorer har trukket sig ved årsskiftet. Der er endnu ikke taget 
initiativ til at skaffe nye.  
 
SN anførte, at klubben i forlængelse af et afholdt møde med forpagteren i Idestrup Forsamlingshus, Kar-
sten Myralf havde modtaget at forslag til eller tilbud om at etablere en ”Café-ordning” i sommerferieperio-
den. Ordningen skal være i den lette ende med ganske få og små retter samt mulighed for take-away. En 
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eventuel ordning vil ikke få indflydelse på klubben øvrige drift f.s.v.a. adgang til køkkenfaciliteter, øl- og kaf-
fepriser, øvrige madsponsorer m.v. Klubber-i-klubben er hørt om deres holdning til eventuel indførelse af 
en sådan ordning, og de havde umiddelbart ingen indvendinger. 
Bestyrelsen var/er positivt stemt for ideen. Det blev derfor aftalt, at repræsentanter fra klubbens bestyrelse 
holder et møde med Karsten Myralf mandag den 15. februar kl. 10.00 i klubben for bl.a. at drøfte betingel-
ser for en aftale om sådan ”prøveordning” i den kommende golfsæson.   
 
Det blev i tilslutning til ovennævnte drøftet, at klubbens nye pengeløse øl-/sodavandsautomat var blevet 
væsentligt dyrere end forventet, hvorfor det nok var rettidig omhu snart at sætte ølprisen op til fx 18 kr., idet 
prisen ej heller havde været hævet siden (fra 10 til 15 kr.) 2014. Forslaget overvejes. 
 
Det blev forslået, at der snarest skaffes en sponsor til de nye ”boldbrikker” til vores boldautomater. Det nye 
betalingssystem installeres i starten af marts måned, hvorefter systemet skal ”sælges” til medlemmer og 
greenfeegæster. 
Til medlemmerne sælges en brik i en nøglering, der skal bruges hver gang man skal have bolde. 
En brik skal koste fx 50 kr. i depositum. Klubben køber 500 brikker med sponsortryk. Hver brik koster i ind-
køb m/tryk 39 kr.  
Klubbens medlemmer kan herefter tanke sin brik op med bolde til fx 10 kr. pr. kurv.  
Greenfeespillere kan gøre det samme, hvis de fx spiller i klubben flere gange. Engangsspillere (greenfee) 
køber billetter, køber over SMS eller over hjemmeside med fx Dankort.  
Elitespillere i Danmarksturneringen, spillere der spiller regionsgolf samt prøvemedlemmer/nybegyndere 
betaler depositum og får gratis bolde (= brik med ubegrænset antal bolde eller et eller andet loft, hvor de så 
skal fylde op igen, når de løber tør). ENP drøfter dette med Camilla. 
 
Der skal findes sponsorer til Junior- og Eliteholdene samt Regionsgolfholdene (beklædning). 
 
Ny mand i Markedsføring- og Sponsorudvalget er Johnny Aasberg, der nu også er blevet holdkaptajn for A-
holdet i Regionsgolf. 
 
Bestyrelsen anbefaler udvalget at formulere retningslinjer og policy for sin sponsorvirksomhed (fx omhand-
lende hvilke produkter man har, hvad det skal koste, hvad der skal siges, hvordan man kontakter en spon-
sor 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 materiale om klub-
ben og hvad vi kan tilbyde bør steamlines og gøres mere indbydende. 
Udvalget har endnu ikke forholdt sig til markedsføringsdelen af udvalgets ansvarsområde.  
 
 
Husudvalgets formand (ED), der tillige repræsenterer Festudvalget, anførte, at den planlagte hovedren-
gøring af køkkenfaciliteterne var blevet gennemført. Desuden har køkkenet fået et noget større køleskab 
med større køle- og frysekapacitet. Projektet med en ny kaffemaskine er droppet. Vi beholder den nuvæ-
rende kaffemaskine til leasingkontrakten udløber. Til gengæld er prisen på specialkaffe sat op til 10 kr.  
 
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 sommeren 
idet træværk og terrasse trænger til afrensning og maling. Kurt Ibsen søges inddraget i dette arbejde. 
Der ses behov for at finde frivillige til afrydning og opvask ifm. turneringer, hvor der spises fx smørebrød. 
 
 
Turneringsudvalget var ikke repræsenteret på mødet. Årets Turneringsplan 2021 er udarbejdet og lagt op 
på hjemmesiden. 
 
Begynderudvalget samt Junior- og Eliteudvalget var ikke repræsenteret på mødet. 
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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 denne gennemgået, drøftet og ajourført. Enkelte punkter ude-
står stadig, herunder  

- færdiggørelse af en egentlig Virksomhedsplan for Marielyst Golf Klub,  
- udarbejdelse af en Personalehåndbog, 
- oprettelse af et Sportsudvalg samt udarbejdelse af retningslinjer herfor, 
- oprettelse og besættelse af en funktions som Frivilligansvarlig/-koordinator, 
- gennemgang og revision af klubbens vedtægter (vil blive gjort på B-møde den 2. marts 2021), 
- gennemgang og ajourføring af klubbens hjemmeside (pågår), 
- gennemgang og ajourføring af klubbens forsikringer, 
- installation af nyt betalingssystem på boldautomater (sker primo marts måned),  
- TeeBox opstilles (sker først til august 2021), 
- ajourføring af sponsoraftaler (pågår), 
- udarbejdelse af retningslinjer for begyndertræning og mentorarbejde, 
- gennemførelse af forbedret ”baneæstetik” (pågår), 
- eventuel etablering af caféordning i ferieperioden. 

 
Skemaet/listen udgør i princippet blot en kortfattet ”huskeliste” og er et godt værktøj i en travl hverdag. 
 
 
Ad 8.  
Vedr. punkt 8 for følgende emner til behandling hhv. drøftelse: 
 
1) Forslag til ændring af MGK struktur og organisering som en del af klubbens Virksomhedsplan blev drøf-
tet men igen udskudt til et senere bestyrelsesmøde med en opfordring til hvert enkelt bestyrelsesmedlem 
om at gennemlæse og bidrage med tekst til de dele af virksomhedsplanen, der vedrører netop deres an-
svarsområde og opgaver. 
 
2) Forslag om ændring af det i vedtægterne anførte om, at ”udmeldelse af klubben, overgang til passivt 
medlemskab eller fleks medlemskab kun kan ske med minimum 3 måneders skriftligt varsel til et kvartals 
udløb” ændres til ”med én måneds varsel til udløb af et halvår”. Forslaget medtages på den kommende 
gennemgang og justering af alle vedtægter, som påregnes forelagt medlemmerne til godkendelse på 
næstkommende generalforsamling.  
 
3) Drøftelse af rabatordning for gæst til fuldtidsmedlem på kr. 100,- blev drøftet og besluttet indført . 
 
4) Drøftelse af henvendelse fra Fusionsholdet (FH GGG) om støtte i f.m. træning 2021 og vært for holdet i 
2023 + 2024 samt etablering af mulighed for at spille fra blå tee og fritspilsordning. 
 
5) Orientering om nyt layout på scorekort. Kortene er trykt og klar til brug. 
 
Ad 10. 
Mødet startede kl. 9.00 og sluttede kl. 17.30. 
Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til tirsdag den 2. marts 2021 kl. 15:30 i klubben. 

 
ENP 

Bilag: Ajourført organisationsskema for MGK. 


