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Mail: gk118@mail.dk 

www.marielystgolfklub.dk 

Den 22. marts 2021 

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 18. marts 2021 kl. 11.00-15.00 

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 B. Lund-
qvist (sekretariatsleder). 

Dagsorden for mødet: 
1. Velkomst og indledende orientering v/formanden. 
2. Status vedr. planlagt generalforsamling. 
3. Gennemgang af årsregnskab 2020 og budget 2021. 
4. Kort status på udvalg. 
5. Gennemgang af punkter til opfølgning. 
6. Eventuelt, herunder fastsættelse af næste møde. 
  

 
Ad 1. 
ENP bød velkommen og oplyste, at vi som bekendt stadig er underlagt Corona restriktioner, derfor dette reducerede 
bestyrelsesmøde. Frustrerende at de to suppleanter ikke kan deltage.  
 
ENP orienterede dernæst om et antal indkomne sager af både ekstern og intern karakter: 
DGU holder repræsentantskabsmøde 17. april 2021. ENP overvejer deltagelse. MGK har tidligere deltaget.  
Guldborgsund Kommune udsender løbende Nyhedsbreve bl.a. med remindere om indsendelse af ansøgninger m.v. 
Foreningernes dag i september deltager vi ikke i.  Orienteret om tilbud om Ren Natur; gåtur med opsamling af affald. 
Betaling: kr. 3.000,00. Orientering om Landdistriktsudvikling på Sydfalster. Digitalt møde afholdes 25. marts.  
ENP anførte, at klubben er pligtig til at indhente Børneattester på de medlemmer/medarbejdere, der har kontakt 
med børn under 15 år. AJ følger op. ENP undersøger, om det kunne være relevant at indhente strafattester for besty-
relsesmedlemmer.  
Trafikveste m/tryk indkøbes til frivillige hjælpere, der udfører banekontrol eller deltager i begynderarbejde. ENP har 
indhentet tilbud på gule veste 4.130, -. ED undersøger hos PVM og CO-print pris på 25 stk.  
Banekontrol/baneservice: Skal der medbringer øl, vand m.v. til salg på banen samtidig med der udføres banekontrol? 
ENP har udarbejdet notat om emnet. ED undersøger pris på at indkøbe vand med logo til udlevering til greenfee-
gæster, når de tjekker ind.  
DGU har foreslået en nærmest-hul-turnering over en uge på et af klubben valgt hul til støtte for bl.a. junior-arbejdet. 
Mulighed for at vinde præmier om bl.a. deltagelse i Made in Himmerland 2022. Arrangementet skal afvikles i uge 19 
og/eller 20. Det kræver, at en ambassadør/tovholder melder sig til at forestå det praktiske. Bestyrelsen finder ideen 
god. Det besluttes, at der søges efter en frivillig. ENP udarbejder nyhedsbrev. Tilmeldingsfrist 22.3.2021. 
Frank With har udformet Sponsorinfobrev. Brevet udsendes til sponsorer, hvor der samtidig gøres opmærksom på 
sponsordagen den 8.8.2021. SN sørger for udsendelse af brevet til sponsorerne.  
 
På baggrund af en konkret henvendelse fra et udvalg via mail blev form og procedure for sådanne henvendelser til 
bestyrelsen drøftet. ENP anførte, at man generelt vil få svar, som man spørger. Det ville derfor være ønskeligt, at 
spørgeren forinden sit spørgsmål havde gjort sig overvejelser om en mulig løsning af det problem spørgsmålet gav 
anledning til.  AJ anførte, at vi som bestyrelse skal være klar til at modtage alle former for henvendelser i den form, 
de nu måtte komme. Det besluttes, at ENP svarer det pågældende udvalg på det foreliggende grundlag. 
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Ad 2. 
Der er udsendt indkaldelse til klubbens generalforsamling lørdag den 10. april kl. 13.00. Vi afventer fortsat udmelding 
fra regeringen før der træffes beslutning, om generalforsamlingen skal rykkes til lørdag den 26. juni.  
Vedr. valg af et nyt bestyrelsesmedlem (SN afgår) og en ny bestyrelsessuppleant (JJ afgår) har to klubmedlemmer 
foreløbig vist interesse for bestyrelsesarbejdet. Måske er der andre, der måtte ønske at stille op til valg.  
Frede Vest-Hansen har accepteret at blive foreslået som dirigent.  
Forslag til reviderede vedtægter blev gennemgået og vedtaget.  
 
Ad 3. 
Årsregnskab og budget. Bestyrelsen besluttede at hensætte 150.000 til klub- og baneforbedringer. Regnskabet udvi-
ser herefter et overskud på ca. 69.000, - kr., hvilket er lig med det budgetterede.  
AJ gennemgik og kommenterede revisorens bemærkninger i revisionsprotokollatet. Det blev på baggrund heraf be-
sluttet en øget kontrol med bilag og betalinger samt udarbejdelse af en egentlig instruks for indkøb, godkendelse og 
kontering. Ekstraordinære anskaffelser skal forelægges bestyrelsen.  
Revisionsprotokollatet blev underskrevet. Desuden underskrives erklæringer til Guldborgsund Kommune ifm. aktivi-
tets- og lokaletilskud.  
Budgetter 2021-2022-2023 blev gennemgået og godkendt.  
Saldobalance pr. 17.03.2021 blev gennemgået. Der pågår arbejde med leasing af traktor og salg af brugte maskiner.  
 
Ad 4. 
Turnerings- og Begynderudvalget: 
Vedr. afrapportering fra udvalg startede ENP med at sige, at da hverken Turneringsudvalget eller Begynderudvalget 
var repræsenteret ved hhv. LP og JJ, så kunne det i deres fravær oplyses, at Turneringsudvalget som bekendt havde 
åbnet for tilmelding til Åbningsturneringen den 11. april og at ca. 120 medlemmer havde meldt sig til efter få dage. 
Turneringen er planlagt afviklet i hold af 20 personer (5 x 4-bolde), men kan nu evt. godt afvikles med op til 50 perso-
ner pr. hold. 
Turneringsudvalget havde tilskrevet bestyrelsen pr. mail ”om retningslinjer for, om det er festudvalget, der står for 
bestilling af mad til turneringer? Oprydning? Borddækning? Samt hvad reglerne er for leverandører af mad?”. Det 
blev af ENP anført, at det i Virksomhedsplanens instruks for Turneringsudvalget var anført, at ”I forbindelse med tre 
årlige turneringer (Pinseturneringen, Grillturneringen og Afslutningsturneringen) involveres klubbens Festudvalg i fm. 
De til disse turneringer tilhørende forplejning samt evt. underholdning. Festudvalget kan derudover involveres i fm. 
Spisning efter behov, men som udgangspunkt sørger Turneringsudvalget selv for at bestille, udlevere og rydde op 
efter spisning i tilknytning til en turnering. Bestilling/køb af mad (oftest smørrebrød) foretages på skift mellem leve-
randører, der tillige er sponsorer i klubben”. 
Vedr. Begynderudvalget kunne ENP oplyser, at der var god gang i planlægningen af den kommende sæson, herunder 
planlægning af Golfens Dag (under DGU) søndag den 25. april samt begyndertræning generelt og Gratis Golf arran-
gementer og tirsdagen i løbet af juli måned – alt sammen under fornøden hensyntagen til aktuel corona-situation. 
 
Baneudvalget:  
Vandingsprojekt: AJ og IC har sat gang i forskellige ansøgninger. Nordea-fonden har afvist. Til AP Møllers fonden er 
der sendt forhåndsansøgning. IC har kontaktet Turisme og Out-door i Guldborgsund Kommune. Der kan ikke søges 
midler, men der kan i begrænset omfang sponseres. Vi sender et resume over projektet. Martin Tange, LAG-midlerne 
bliver ansøgt, og der er også mulighed i Out-door-midlerne. LF Business kontaktes. Forslag om at søge Hempel og 
Tipsmidlerne. Vi fortsætter med de fonde, der nu er kontakt med og venter med at sætte yderligere ansøgninger i 
gang. Kort drøftelse af tilbud på el-arbejde.  
 
Markedsføringsidéer: Differentierede greenfree. Flyers i sommerhusene om Pay-and-Play. Ændrede starttidspunkter 
til fx 8 min. intervaller. SN arbejder videre med Flyers sammen med sommerhusudlejningsbureauer.  
Øget samarbejde med Golf & Fun. Der udarbejdes en egentlig aftale herom. IC og ENP aktion.  
Martin Heering Jørgensen har udarbejdet nyt tilbud på teesteds- og afstandsmarkeringer. Projektet søges gennem-
ført forår 2022.  



3 
 

Træfældning er næsten gennemført. Der er væltet yderligere træer, som fjernes. Der udarbejdes planteplan til efter-
året. Banen tilpasses forskellige steder fx opstamning af træer og bredere fairways.  
ENP aftaler med Mike, hvornår fremskudt teested kan markedsføres i forhold til medlemmerne.  
Teested hul 18 blev drøftet i forhold til indspil til green 12 og 17. Det blev aftalt, at der af sikkerhedshensyn og flowet 
på banen etableres et nyt gult teested 10-15 meter længere fremme som en forsøgsordning. IC aftaler det videre 
forløb med Mike. Advarselsskilt ved kanal på hul 12 nedtages i samme forbindelse, ligesom lokalreglen om indspil til 
green 12 hhv. 17 midlertidigt sættes ud af kraft. Nyhedsbrev udsendes. Forsøget tages op til genovervejelse i efter-
året. 
 
Sponsorudvalget: 
SN orienterede fra sponsorudvalget. Der mangler sponsorer til hul 2, 7 og 10. Mejerigården fortsætter som sponsor 
på hul 8. Robinhus er og GF-forsikring er kontaktet vedr. sponsorat. Idestrup Forsamlingshus er stadig uafklaret. Aars-
lev Jensen, der har 2 parkeringsskilte har yderligere tilbudt rabat på køb af varer på kr. 5.000 som et engangs corona-
tilskud. 
  
Husudvalg: 
ED orienterede om ansættelse af Marianne Olsen som medhjælper i Proshoppen, arbejdet i klubhuset og Proshop-
pen, som har pågået hen over vinteren, og om udsendelse af Nyhedsbrev samt videoer, der er lagt på Facebook og  
ED fandt det problematisk, at to af klubbens buggys er er placeret så langt væk, at det er vanskeligt for personalet at 
udleje dem. Forskellige muligheder for at placere buggyerne tættere på klubhuset i sommerperioden er i gang. Det 
blev besluttet i første omgang at gøre plads til de to vogne under halvtaget til trekantshuser. 
 
Ad 5. 
Punktet vedr. gennemgang af punkter til opfølgning blev udsat til næste møde. 
 
Ad 6. 
Næste møde fastsættes til torsdag den 8. april kl. 11.00- 15.00 i klubhuset. Såfremt forsamlingsforbuddet er hævet, 
så det vil være muligt at samle hele bestyrelsen, flyttes tidspunktet til kl. 15.30-19.00. 
 
Mødet blev afsluttet kl. 15.05. 
 
 
Bilag:  
1) Punkter til opfølgning (opdateret 18/3-2021) 
2) Vedtægter (endelig rettelse 18/3-2021) 
3) Nyhedsbrev (udsendes 22/3-2021) 
 
 

ED/ENP 


