Nyt fra bestyrelsen

Bøtø Ringvej 2
4873 Væggerløse
Tlf.: +45 54134183
Mail: gk118@mail.dk
www.marielystgolfklub.dk

Den 12. april 2021

Bestyrelsesmøde i Marielyst Golf Klub den 8. april 2021 kl. 15.30-19.00
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. Lundqvist (sekretariatsleder).
Dagsorden for mødet var:




Orientering v/formanden samt opfølgning på referat fra møde af 18. marts 2021.
Gennemgang og underskrift af årsregnskab 2020 samt status på år til dato.
Status på arbejdet i udvalg samt gennemgang af punkter til opfølgning.

ENP bød velkommen og oplyste, at vi som bekendt stadig er underlagt Corona restriktioner, derfor dette
reducerede bestyrelsesmøde.
Meddelelse om flytning af Generalforsamlingen til lørdag den 26. juni 2021 er udsendt til medlemmerne.
Brug af Corona-pas er indført i f.m. delvis genåbning af skoler og liberale erhverv, hvilket også kommer til
at gælde, når der den 21. april åbnes op for udendørsservering (herunder selvbetjening) og dermed også
for vores brug af klubbens terrasse. Næste step bliver, når der den 6. maj (ligeledes med coronaspas) åbnes op for indendørsservering og lidt større forsamlinger. Endelig åbnes der den 21. maj m/coronapas op
for resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, herunder ZOO, forlystelsesparker, højskoler og aftenskoler. Drøftelse af klubbens forpligtelse til at tjekke gyldige coronapas i forbindelse med gennemførelse af turneringer og forsamling både indendørs og udendørs. Der skal udarbejdes retningslinjer for hvem
der tjekker hvad, hvem og hvornår, idet udgangspunktet er, at klubbens personale ikke i dagligdagen skal
optræde som kontrollanter, men at gyldigt coronapas skal tjekkes i f.m. forsamling efter gennemførte turneringer både i klubregi og i regi af klubber-i-klubben. Forsamling/ophold, hvor der kræves Corona-pas, vil
derfor kun kunne lade sig gøre ved organiserede turneringer/forsamlinger/klubarrangementer m.v., hvor
aktuelle arrangører sørger for kontrol af gyldigt gyldigt Corona-pas.
DGU og Made in Himmerland nærmest-hul-konkurrence på hul 8 i uge 19 har fået Marianne Olsen som
tovholder. Der vil blive orienteret mere om denne konkurrence i nyhedsbrev og på hjemmeside.
ENP orienterede om afholdt møde vedr. match til fordel for Kræftens Bekæmpelse, som forventes afviklet
søndag den 6. juni på nogenlunde samme måde som tidligere.
Kommunikation til/fra klubben. Enkelte medlemmer har svært ved at tøjle deres temperament, når de
kommer ind i Sekretariat/Proshop. Det gælder for den sags skyld også i den måde, der ind imellem kommunikeres på over telefon eller mail. ENP opfordrede kraftigt til, at både afsender og modtager er opmærksomme på, at vi her i klubben udviser gensidig respekt og anvender en sober tone, når vi taler og
skriver til hinanden. Der vil i nær fremtid blive sendt et Nyhedsbrev ud omkring etikette og god tone i golfklubben. Medarbejderne skal glide af på henvendelser fra sure/utilfredse gæste og medlemmer og bede
om, at der rettes henvendelse til relevant bestyrelsesmedlem.

Rangebolde: Med baggrund i den på sidste generalforsamling trufne beslutning om at fortsætte med betaling af rangebolde og det i konsekvens heraf indførte nye betalingssystem er det bestyrelsens holdning, at
alle der ønsker at benytte klubbens drivingrange som udgangspunkt selv betaler for deres bolde. Klubbens
bestyrelse kan i ganske særlige tilfælde og ud fra en konkret og individuel vurdering træffe beslutning om
at dispensere herfra. Et af disse tilfælde er træning med klubbens Pro-træner og opvarmning i f.m. hjemmekampe i hhv. Danmarksturneringen og Regionsgolfturneringen. Harry’s boldkasse er fremadrettet udelukkende er til brug for Harry. Alle andre trækker bolde fra op stillede boldautometer med chip/brik eller
ved brug af bon fra Proshop, SMS og/eller boldkøb.dk via Nordic Golf Systems, som har leveret systemet.
Regionsgolf. ENP måtte med beklagelse meddele, at klubben som følge af manglende tilslutning og forfald
blandt mandlige spillere med hcp lavere end 11.5 havde set sig nødsaget til at framelde A-holdet i Regionsgolfturneringen. Det koster klubben penge, men vigtigere mister Marielyst Golf Klub muligheden for at
være repræsenteret i den bedste række af denne landsdækkende prestigefyldte Regionsgolfturnering.
Klubben stiller fortsat med hold i både B-, C- og D-rækken samt veteran- og superveteranrækken.
Nabosamarbejde. Klubben har indgået aftale med Golf & Fun om samarbejde fremadrettet. Aftalen omfatter hjælp og støtte i hverdagen samt henvisning af kunder/gæster begge veje. Reklamemateriale med
vores tilbud om drivingrange og Pay&Playbane skal udarbejdes og udveksles med Golf&Funparken, der har
andre ting at byde på.
Som opfølgning på sidste møde orienterede ED om status i arbejdet med at undersøge mulighederne for
at udlevere vandflasker over sommeren som et særligt ”servicetiltag” til bl.a. greenfee gæster. Samtidig
arbejdes på at lave ”poser” med forskelligt indhold til udlevering ved besøg af grupper fra firmaer og andre
klubber. Vedr. tiltag for at skabe et bedre flow på banen på pressede tidspunkter i fx weekender og ferier,
ses der mulighed for at ændre starttider til 7/8 min. mellem start i stedet for de nuværende 10 min. Det
blev besluttet i en forsøgsperiode at indføre 7/8 min. imellem starttidspunkterne.
Mulighed for differentieret greenfee-priser (billigere om morgenen og om eftermiddagen) blev drøftet.
Det blev besluttet, at der som forsøg fra 1. maj 2021 kan købes greenfee med teetid efter kl. 16.00 til kr.
300,- pr. runde både hverdag og weekend.
Plads til buggy’s. Der nedsættes et hurtigarbejdende udvalg bestående af ENP, ED, Erik Smed, Henning,
Mogens Hemmingsen og Ib Aage. Udvalget skal vurdere og udarbejde anbefaling af en løsning til etablering af ”standplads” til klubbens buggy’s inkl. etablering af strømforsyning, cykelskur og fremtidig placering
af Tee-Box huset.
Generalforsamlingen er pga. Corona-restriktioner udsat til lørdag den 26. juni kl. 13.00. Der udarbejdes
folder med dagsorden, årsregnskab og budget samt indkomne forslag. Budget 2022 indeholder en kontingentstigning på Flex-medlemmer på kr. 400 pr. år. Det blev besluttet at reducere stigningen til kr. 300 pr. år
og ligeledes med kr. 300 i 2023, hvorved vi netop i 2023 rammer et flex-kontingent på kr. 3.000 pr. år og
dermed til halvdelen af et fuldtids A-kontingent på kr. 6.000 i 2023. Budgettet forlægges generalforsamlingen i juni måned.
Årsregnskabet 2020 blev underskrevet og kort gennemgået efter det er rettet til med 150.000 i henlæggelser. Endeligt overskud på ca. 67.000. AJ fremlægger regnskabet til på generalforsamlingen. Aktuel status
medlemmer samt kassekladde til dato blev kort gennemgået.
Vedrørende status for arbejdet i udvalg blev det fra Baneudvalget (IC) oplyst, at klubben torsdag den 20.
maj 2021 får besøg af DGUs banekonsulent m.h.p. gennemgang af banens masterplan samt identificerede
problemområder. Rating af banen forventes gennemført i 2022.
IC oplyste videre, at Henrik Holm er ansat som medhjælper på greenkeeperområdet i sæsonen 2021.
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IC oplyste videre, at der arbejdes på at opstemme vandet i banens vandløb ved teested 15, samt at nedslidt rotorklipper udskiftes 1. juli med et favorabelt tilbud på nyere traktor m/rotorklipper, hvilket giver
mulighed for udnyttelse af traktor til andre maskiner.
Vedrørende finansiering af vandingsprojekt er der søgt om støtte hos AP Møller fonden, skabt kontakt til
LAG fonden, Business LF og Guldborgsund Kommune.
Der er etableret fremskudt teested (sort markering) på alle huller. Teestedet ligger plant i starten af fairways på alle huller. Er oprettet i Golfbox og fremgår af scorekort. Placering vil blive markeret på huloversigten på Teestedshusene. De fremskudte teesteder er som tidligere anført især beregnet til nygolfere og
andre, der har lyst til at prøve et lidt anderledes (og lettere) baneforløb.
Fra Sponsorudvalget (SN) blev det oplyst, at GF-forsikring muligvis gerne ville være sponsor for turneringen
til støtte for Kræftens Bekæmpelse. Kontakt skabt til Sol&Strand samt Novasol/Dansommer om markedsføringsmuligheder. Idestrup Forsamlingshus endnu ikke vendt tilbage vedr. eventuel levering af banesandwich m.v.
Fra Husudvalget (ED) blev følgende oplyst:
Shoppen: Marianne Olsen er ansat som ny medhjælper i shoppen. Hanne er fortsat ansat som fast afløser.
Der har været et øget salg, og der arbejdes løbende på nye tiltag.
Maling af klubhus: Kurt Ibsen vil gerne stå for projektet med at male vores klubhus udvendig og har fået
tilladelse til at indkøbe maling. Der skal bruges et malehold på 5-6 personer.
Solafskærmning shoppen: Der arbejdes på en løsning, der bl.a. kan forhindre solblegning af udstillingsgenstande. Is: Vil ikke blive solgt i sæsonen 2021 (for stort svind/ren underskudsforretning).
På Pay&Play banen vil der blive opsat skilt med: MAX 4 spillere pr. bold.
Banekontrol/-service: ENP oplyste, at der er oprettet et team på 7 personer, der golfsæsonen igennem
gennemfører banekontrol/-service. Plan om tillige at sælge drikkevarer, slik, frugt m.m.
Fra Begynderudvalget blev det af ENP oplyst (i fravær af JJ), at Gerner har god gang i arbejdet med planlægning og tilrettelæggelse af begynderarbejdet, herunder Golfens Dag og Gratis Golf. Der indrykkes annonce i lokale dagblade om Golfens Dag søndag den 25. april 2021 kl. 10.00 – 13.00. DGU udarbejder flyers. Der er rekvireret hjælpere. Afhængig af vejr og vind samt coronaforskrækkethed forventes mellem 50
og 100 gæster på dagen.
Harry sørger for bolde til nygolfere under træning. Under selvtræning må de selv betale for bolde. Han
sørger for struktureret undervisning og opfølgning på nybegyndere i samarbejde med Gerner + hjælpere.
Det kunne måske være en idé, at indføre en slags logbog til prøvemedlemmer, som der kan kvitteres i for
gennemførte slag-, putte- og indspilsprøver m.v. samt afsluttende baneprøve på stor bane.
Fra Turneringsudvalget blev det af ENP oplyst (i fravær af LP), at arbejdet i udvalget er i god gænge. Pt.
Arbejdes på gennemførelse af Åbningsturneringen, der i skrivende stund er udskudt, samt på planlægning
af turnering til støtte for Kræftens Bekæmpelse søndag den 6. juni og Golfhæftet Trophy Cup lørdag den
24. juli. Der gøres ligeledes overvejelser omkring afvikling af Pinseturneringen søndag den 23. maj kl. 7 om
morgenen.
Mødet blev afsluttet kl. 19.30. Næste møde blev aftalt til torsdag den 6. maj 2021 kl. 15.30 i klubben.
På bestyrelsens vegne
Erik Nordahl-Pedersen
Formand
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