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Den 22. marts 2021 

Bestyrelsesmøde i Marielyst Golf Klub den 18. marts 2021 kl. 11.00 

Tilstede: Erik Nordahl-Pedersen (ENP), Alfred Jensen (AJ), Ivar Christensen (IC), Elsebeth Dalby (ED) og Søren Niel-
sen (SN). 

Fraværende (pga. Corona restriktioner): Jan Jørgensen (suppleant), Lotte Petersen (suppleant) og Camilla B. 
Lundqvist (sekretariatsleder). 

Dagsorden for mødet var  

 opfølgning på planlagt generalforsamling, herunder gennemgang af årsregnskab 2020 og budget 2021 

 status fra udvalg, samt  

 gennemgang af punkter til opfølgning. 
 
ENP bød velkommen og oplyste, at vi som bekendt stadig er underlagt Corona restriktioner, derfor dette reduce-
rede bestyrelsesmøde. Frustrerende at de to suppleanter ikke kan deltage.  
 
ENP orienterede dernæst om et antal indkomne sager af både ekstern og intern karakter: 
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 
bestyrelsesmedlemmer.  
Trafikveste m/tryk indkøbes til frivillige hjælpere, der udfører banekontrol eller deltager i begynderarbejde.  
Drøftelse af form og omfang af gennemført Banekontrol/baneservice. Der er udarbejdet notat om emnet.  
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. Besty-
relsen finder ideen god. Det besluttes, at der søges efter en frivillig. ENP udarbejder nyhedsbrev. Tilmelding 22/3. 
Marianne Olsen har meldt sig som tovholder/ambassadør. 
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.  
 
Der er udsendt indkaldelse til klubbens generalforsamling lørdag den 10. april kl. 13.00. Vi afventer fortsat udmel-
ding 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.  
 
Årsregnskab og budget. Bestyrelsen besluttede at hensætte 150.000 til klub- og baneforbedringer.  
AJ gennemgik og kommenterede revisorens bemærkninger i revisionsprotokollatet. Det blev på baggrund heraf 
besluttet en øget kontrol med bilag og betalinger samt udarbejdelse af en egentlig instruks for indkøb, godkendel-
se og kontering. Ekstraordinære anskaffelser skal forelægges bestyrelsen.  
Revisionsprotokollatet blev underskrevet. Desuden underskrives erklæringer til Guldborgsund Kommune ifm. 
aktivitets- og lokaletilskud. Budgetter 2021-2022-2023 blev gennemgået og godkendt.  
Saldobalance pr. 17.03.2021 blev gennemgået og fundet i orden. 
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Ad 4. 
Turnerings- og Begynderudvalget: 
Traditionen tro stor interesse for tilmelding til Åbningsturneringen den 11. april.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 afvik-
les med op til 50 personer pr. hold, nu da forsamlingsforbudet er hævet til 50 personer udendørs. 
Vedr. Begynderudvalget kunne ENP oplyser, at der var god gang i planlægningen af den kommende sæson, her-
under planlægning af Golfens Dag (under DGU) søndag den 25. april samt begyndertræning generelt og Gratis 
Golf arrangementer og tirsdagen i løbet af juli måned – alt sammen under fornøden hensyntagen til aktuel coro-
na-situation. 
 
Baneudvalget:  
Vandingsprojekt: AJ og IC har sat gang i forskellige ansøgninger til små og store fonde, men det er indtil videre lidt 
op ad bakke. Vi afventer resultatet at nuværende ansøgninger før yderligere ansøgninger sættes i søen. Kort drøf-
telse af tilbud på el-arbejde .  
 
Markedsføringsidéer: Differentierede greenfree. Flyers i sommerhusene om Pay-and-Play. Ændrede starttids-
punkter 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.  
Nyt tilbud på teesteds- og afstandsmarkeringer. Projektet søges gennemført forår 2022.  
Træfældning er næsten gennemført. Der er væltet yderligere træer, som fjernes. Der udarbejdes planteplan til 
efteråret. 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 genoverve-
jelse i efteråret. 
 
Sponsorudvalget: 
SN orienterede fra sponsorudvalget. Der mangler sponsorer til hul 2, 7 og 10. Mejerigården fortsætter som spon-
sor på hul 8. Robinhus er og GF-forsikring er kontaktet vedr. sponsorat. Idestrup Forsamlingshus er stadig uafkla-
ret.  
  
Husudvalg: 
ED orienterede om ansættelse af Marianne Olsen som medhjælper i Proshoppen, arbejdet i klubhuset og 
Proshoppen, som har pågået hen over vinteren, og om udsendelse af Nyhedsbrev samt videoer, der er lagt på 
Facebook og udsendt til medlemmerne. Der arbejdes med forskellige tiltag for at øge salget i Proshoppen.   
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. 
 
Punktet vedr. gennemgang af punkter til opfølgning blev udsat til næste møde. 
Næste møde fastsættes til torsdag den 8. april kl. 11.00- 15.00 i klubhuset. Såfremt forsamlingsforbudet 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. 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Erik Nordahl-Pedersen 
Formand 


