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Bøtø Ringvej 2 
4873 Væggerløse 

Tlf.: +45 54134183 
Mail: gk118@mail.dk 

www.marielystgolfklub.dk 

Den 23. juni 2021 

 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 15. juni 2021 kl. 15.30-19.00 

Tilstede: Erik Nordahl-Pedersen (ENP), Alfred Jensen (AJ), Ivar Christensen (IC), Elsebeth Dalby (ED), Søren 
Nielsen (SN), Jan Jørgensen (JJ) og Lotte Petersen (LP) samt Camilla B. Lundqvist (CBL) som referent.  

Dagsorden for mødet: 
1. Velkomst og orientering v/formanden. 
2. Opfølgning på referat af møde den 20. maj 2021 
3. Status på klubben økonomi samt arbejdet i udvalg 
4. Gennemgang af punkter til opfølgning  
5. Status vedr. planlagt generalforsamling den 26. juni 2021 
6. Eventuelt, herunder fastsættelse af næste møde. 

 
Bilag: Punkter til opfølgning dateret 20. maj 2021 -> opdateret til 15. juni 2021. 
  
Ad 1 
ENP bød velkommen og anførte med tilfredshed, at både kasserer, baneudvalg og husudvalg havde ud-
sendt forhåndsinput til mødet, så vi derved kunne spare tid. 
Vedr. coronasituationen oplyste ENP, at der foranlediget af Regeringens aftale af 11. juni og DGU´s efter-
følgende præcisering var udsendt et nyhedsbrev til alle medlemmer af relevans for Marielyst Golf Klub.  
 
ENP gav et kort resume af dagens Personalemøde, der fra og med i dag tænkes afviklet to gange årligt i 
marts og oktober måned. Disse personalemøder har primært til formål at udstikke mål og retning for klub-
ben, men også at drøfte fælles udfordringer i hverdagen og håndtering heraf samt afstemme forventnin-
ger. Målet med møderne er således at opnå et styrket samarbejde, forbedret dialog og en større forståelse 
for, hvorfor tingene er, som de er, og hvorfor vi gør, som vi gør. 
Et personalemøde er desuden en kærkommen lejlighed til at gennemføre en arbejdsmiljødrøftelse og få 
rettet op på ting, der måske er kommet ud af kurs, eller som der er behov for at få ændret/strammet op. 
 
ENP adresserede dernæst et fænomen, der fra tid til anden dukker op – nemlig rygter om snart det ene, 
snart det andet. Det viser sig som regel, at sådanne rygter opstår som følge af misforståelser, og som regel 
ikke har noget på sig. Imidlertid skaber rygtedannelse mistro, en dårlig stemning eller værre endnu, at no-
gen bliver kede af det. Der er derfor vigtigt, at ethvert rygte straks bliver fulgt til dørs. 
 
 
Ad 2 
Under opfølgning på referat fra sidste møde spurgte ENP ind til status vedr. salg af banesandwich. Det un-
dersøges stadig om levering af banesandwich kan gennemføres i praksis (SN og CBL). ENP vil tage en snak 
med Golf & Fun om eventuel levering af banesandwich 
Vedr. produktion af brochurer/flyers blev det oplyst af Husudvalget, at dette arbejde pågår (ED). 
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Vedr. tilbud fra Turist- og Erhvervsforeningen om gratis reklame på Pyloner og i Ugeavisen, så er der endnu 
ikke gjort noget ved det (SN). 
 
Vedr. udslagsbolde til juniorer er det ud fra en konkret vurdering besluttet, at disse som en engangsfor-
teelse mod køb af brik/Chip får 20 kurve gratis bolde lagt på. Derefter må de selv (eller deres forældre) 
købe bolde efter behov, som alle andre klubmedlemmer gør det.  
 
Vedr. indkøb af vandflasker til greenfeegæster er den idé forkastet, idet det er for dyrt (5 kr. pr. flaske inkl. 
tryk). Baneservice er med salg af drikkevarer og snacks imidlertid blevet en succes, så den fortsætter. 
 
ENP anførte, bestyrelsen ikke været gode nok til at forklare, hvorfor bestyrelsen og baneudvalget har fun-
det det nødvendigt midlertidigt at flytte gult teested frem, indtil en endelig løsning kunne findes på det 
sikkerhedsproblem, der pt. er i forhold til gult teested på hul 18. Vi har heller ikke været gode nok til at 
fortælle om det spændende hulforløb, vi planlægger at erstatte det gamle med. Nemlig at det nu i samråd 
med Baneudvalget og DGU-banekonsulent er besluttet at opbygge et fuldstændig identisk gult teested 
skråt, foran det nuværende midlertidige teested, fælde et par træer, rykke fairway på den anden side af 
kanalen en smule til venstre og etablere 1-2 fairwaybunkers i knækket mellem 150 meter og 100 meter 
pinden. Herved opnås et strategisk sjovere hulforløb, der forhåbentlig vil kunne tilfredsstille selv de mest 
kritiske og krævende spillere. Rødt teested bibeholdes uændret. 
KiK har stillet forslag om at bibeholde det oprindelige, gule udslagssted på hul 18. Bestyrelsen finder det 
uacceptabelt at bibeholde noget, der er en sikkerhedsrisiko og uhensigtsmæssigt i forhold til spiltempo og 
flow fra hhv. hul 12 og 17, samt nu tillige frarådes af DGU-banekonsulent. ENP afholder snarest muligt 
(mandag 21. juni) møde med formændene i Klubberne i Klubben for at rette op på vores utilstrækkelige 
kommunikation.  
Klubbens bestyrelse og klubbens baneudvalg er naturligvis ikke ude på at ”ødelægge” et godt sluthul, men 
som ansvarlige mennesker kan vi nu en gang ikke blot sidde med hænderne i skødet, og vente på at en 
spiller får en bold i hovedet, før vi gør noget. Nu har vi fået nogle erfaringer, gennemtænkt og drøftet flere 
alternative løsninger og nu besluttet at gennemføre den eneste rigtige løsning. Planen for ændring af hul 
18, herunder flytning af gult teested vil blive fremlagt på generalforsamlingen (ENP). 
 
Ad 3.  
Økonomi 
AJ gennemgik kort regnskabets nøgletal til dato. Vedr. medlemsantal er vi i +5 i forhold til samme tidspunkt 
sidste år. Antallet af greenfeegæster er større i år end sidste år. Shoppen sælger væsentligt mere i år end 
samme tid sidste år, og det forventes, at vi kommer til af følge budgettet. Boldautomaten sælger væsentlig 
flere bolde med det nye betalingssystem. Også udlejning af buggy´s er langt bedre end forventet. 
Drift af baneanlæg har indtil dato kostet mere end på samme tid sidste år, men forventes ellers at følge 
budgettet. Køb af kemikalier, kunstgødning og topdressing samt leje af maskiner har indtil dato kostet en 
del mere end forventet.  
Drift klubhus er i balance mens udgifter til løn m.v. viser et mindre overforbrug. Samlet set har klubben til 
dato i 2021 haft flere udgifter, der dog opvejes af tilsvarende flere indtægter. Kassekreditten er således 
nedbragt med hele 350.000 kr. til dato.  
Regnskab 2020 samt budget 2021 og budgetforslag 2022 og 2023 fremlægges på generalforsamlingen den 
26. juni 2021. 
 
Baneudvalget 
IC redegjorde dernæst for baggrunden for den øgede banedrift både sidste år og i år. Miseren opstod angi-
veligt tilbage i 2018, hvor budgettet til banedrift blev beskåret med hele 250.000 kr. Dette betød, at der 
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generelt måtte nedprioriteres på banepleje og maskinpark. Dertil kom så tørkeproblemerne i 2018 og 
2019. Det er konsekvenserne af disse kendsgerninger, vi nu har kæmpet med de sidste 2 år.  
Vores bane står lige nu rigtig godt takket være en målrettet og intensiv indsats, men banen er stadig sårbar 
overfor bl.a. tørke. Det er derfor bydende nødvendigt, at vi selv får kontrol med, hvor og hvornår vores 
bane skal have vand. Det bliver de kommende års helt store udfordring. 
Status på vandingsprojektet vil blive fremlagt på den kommende generalforsamling (IC). 
 
Pt. har vi lidt udfordringer i forbindelse med vanding af greens og teesteder, idet styresystemet er ustabilt 
og dermed upålideligt. Ny styreenhed monteret. 
 
Området bag trekanthuset er ryddet, så der kan blive plads til en længe savnet buggy-overdækning i som-
merhalvåret. Flere medlemmer har tilbudt at hjælpe til med byggeriet, som Henning Larsen står for. Byg-
geprojektet vil blive præsenteret på den kommende generalforsamling (ENP). 
 
Sponsorudvalget 
SN oplyste, at Menu på havnen i Nyk. F har overtaget sponsoratet på Puttinggreen 
 
Turneringsudvalget 
LP oplyste at arbejdet i Turneringsudvalget gik godt, og at man havde haft god succes med at indføre for-
udbetaling via mobilepay. 
 
Begynderudvalget 
JJ intet nyt. Der er pt. 24 prøvemedlemmer, der er i god gænge. 
 
Husudvalget 
ED oplyste, at klubhuset er malet færdigt. Stor tak til de frivillige malere, som har gjort et godt og stort 
stykke arbejde. Der er i forløbet sørget for kaffe og kage, og der blev sluttet af med smørrebrød og drikkel-
se. Vi har nu et nymalet klubhus og de sidste små ting er ved at komme på plads; plexiglasplade ved vand-
hanen på sydsiden. 
I uge 19, hvor vi skulle have haft modeshow, holdt vi modeuge med 10-25% rabat alt efter hvor meget 
man købte. Vi mærkede en fin interesse og har solgt godt i shoppen. Det er gået rigtig fint med at sælge el-
vogne. Knapt så mange bags er langet over disken. 
Camilla fik gelejdet Ecco-turneringen videre til Siff, som hurtigt fik stablet en lille hyggeturnering på benene  
fredag den 11. juni, hvor der var gode rabatter på golfsko, og hvor Camilla holdt længe åben i shoppen.  
Der er sat folie op på ruden, så vores udstillingstøj ikke bliver ødelagt af solen. 
Der har været stor travlhed i helligdagene med mange greenfee-gæster, hvoraf mange har lejet buggy’s. 
Stor tak til personalet, som har været gode til at hjælpe hinanden og få det hele til at køre. 
Baneservice kører godt - især godt salg af øl og vand. Tak for indsatsen ”drenge”. 
Der er indkøbt 30 tæpper til brug ved kolde dage på terrassen. Vi overvejer pt., om der skal trykkes logo på  
tæpperne, inden de kommer i hyndeboksene.  
Hyndeboksene er placeret midt på terrassen mellem gasvarmerne. Når boksene står ude i siderne, bliver 
hynderne gennemblødt og ødelagt.  
Der trænger til at blive fjernet ukrudt i bedet rundt om klubhuset samt op langs gult teested på hul 12. 
Husudvalget arbejder pt. på flere løsninger med salg af vin. Der er sat forskellige små flasker i automaten, 
men vi holder fortsat fast i også at have vin i box i køleskabet. Vin er en smagssag og det er vanskeligt at 
tilgodese alles smag. 
Siff Nielsen har nu overtaget klubhusets øvre del med maleriudstilling 
Den 10. juli gennemføres årets grill-turnering, som Festudvalget i samarbejde med Turneringsudvalget har  
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lovet at arrangere mht. mad og drikke. Festudvalget holdt første møde onsdag den 9.juni og aftalte  
rammerne. Det bliver grill-menu fra Horbelev Hallens Cafeterie og vin fra Marius Mortensen. 
Camilla og Lilli laver kontingentopkrævninger den 21. juni 2021. 
Der er nu is i fryseren, og vi krydser for, at der også bliver solgt nogle i denne gode sommervarme. 
Der er opsat skilt med max. 4 pr. bold på pay & Play banen, men desværre ser vi stadig grupper af 5 og 6 gå 
ud på trods af skiltning. 
 
Frivilligområdet 
Er endnu ikke repræsenteret i bestyrelsen. 
 
Ad 4. 
Punkter til opfølgning blev gennemgået et for et og skema opdateret. 
 
Ad 5. 
Generalforsamling gennemføres den 26. juni med Coronapas/negativ test.  
AJ har fået trykt en folder i A4-format indeholdende dagsorden, revisorpåtegning, resultatopgørelse, stra-
tegiplan 2020-2026 samt budget for perioden 2021 – 2023. Derudover skal bestyrelsens forslag til ved-
tægtsændringer sendes ud til medlemmerne ugen før generalforsamlingen + eventuelle indkomne forslag 
fra bestyrelsen og medlemmerne. De to førstnævnte ting udleveres ved ankomst til klubhuset. 
Der skal på den kommende generalforsamling vælges 2 nye medlemmer ind i bestyrelsen, og de opgaver 
der skal varetages af disse to nye medlemmer + bestyrelsessuppleanten er:  
1) Markedsføring- og sponsorvirksomhed (overordnet ansvar for varetagelse og koordination af opgaver i 
Markedsføringsudvalget, Sponsorudvalget og PR-udvalget).  
2) Varetagelse af hvervet som formand for Sportsudvalget (overordnet ansvar for varetagelse og koordina-
tion af opgaver i hhv. Begynderudvalget, Juniorudvalget, Eliteudvalget og Regionsgolf) samt 
3) Varetagelse og koordination af opgaver relateret til frivilligområdet i Marielyst Golf Klub. 
Samlet set tre ret omfattende arbejdsområder, der kræver interesse, høj grad af engagement og en solid 
arbejdsindsats. To medlemmer har vist interesse for et bestyrelsesarbejde. Disse vil blive præsenteret på 
generalforsamlingen.  
Elsebeth har sørget for kage til kaffen fra Jørgen, Horbelev.  
Der vil maksimalt være plads til 65 siddende personer indendørs med de afstandskrav (2 kvadratmeter pr. 
person), der pt. er gældende. Kommer der flere, må disse opholde sig på terrassen 
 
Ad 6. 
Under eventuelt tales kort om behov for at tilbyde klubbens ansatte og medlemmer et 1.hjælps kursus, 
herunder brug af hjertestarter. Kaare Andresen har tidligere gennemført dette og skal spørges. 
Det har ligeledes vist sig nyttigt og tidsbesparende, at der før bestyrelsesmødet har været udsendt skriftli-
ge oplæg, hvilket der er enighed om at fortsætte med. 
Næste møde bliver et konstituerende møde i forlængelse af generalforsamlingen den 26. juni. Et rigtigt 
møde skal aftales afholdt i starten af juli måned. 
 
Mødet blev afsluttet kl. 19.15 (næsten 4 timer) 

CBL/ENP 


