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Generalforsamling lørdag den 10. april 2021 kl. 13.00 i MGK-klubhus -> 26. juni 2021 
 
Velkommen til generalforsamling i Marielyst Golf Klub – 2½ måned forsinket pga. Corona-krisen. 
Bestyrelsen har efter bedste evne holdt skruen i vandet og klubben kørende i den svære og begrænsende tid. 
Og jeg vil gerne her benytte lejligheden til at sige tak til alle – medlemmer og medarbejdere – for den 
opbakning og respekt, der er udvist også i de sidste 9 måneder af kriseperioden. Alle har vist hensyn, holdt 
afstand og holdt sammen. TAK FOR DET! 
 
Vi har desværre i perioden mistet 4 medlemmer pga. dødsfald:118-1862 Lotte Nielsen, 118-1869 Ole Regnar 
Hansen, 118-1124 Flemming Vestergaard og 118-1832 Anders Gründahl 
     
Jeg vil bede jer rejse jer og mindes vores klubmedlemmer med et øjebliks stilhed …. TAK! 
 
Som sædvanligt bydes der i dag på kaffe og kage (i en pause undervejs). Og – også om sædvanligt - er kagen 
sponseret af Jørgen Toft, Horbelevhallen. Vi kender ham også som Festkonsulenten, der leverer dejlig, 
velsmagende mad til mange af vores arrangementer – tak til Jørgen for det. Øl, vin og vand kan som vanlig 
købes fra klubbens automat. Der er høflig selvbetjening. 
Jeg vil henstille til, at I så vidt muligt forbliver på jeres plads. Det er naturligvis tilladt at gå på toilettet og/eller 
hente forplejning. Men vis hensyn og hold afstand. 
 
Første punkt på dagsordenen: 
 
Vi skal have valgt en dirigent til at lede slagets gang i dag. Bestyrelsen foreslår Frede Vest Hansen. 
 
Frede Vest overtager styringen af generalforsamlingen (lovlighed, rettidig indkaldelse o.s.v.) 
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Beretning 
 
Velkommen til årets generalforsamling 2021, der vedrører regnskabsåret 2020. 
Lad mig starte med at spørge om, hvor mange af jer, der læser udsendte nyhedsbrev, samt i tilslutning hertil 
om indhold og omfang/hyppighed er for meget/for lidt/tilpas. 
 
Denne generalforsamling var planlagt til afvikling den 10. april 2021 og udskudt til det først mulige tidspunkt af 
hensyn til pålagte corona-restriktioner, som er i dag den 26. juni 2021. Det er jo ingen ting i forhold til sidste 
års udskydelse på hele 6 måneder (fra. 18. april til 3. oktober). Nuværende bestyrelse har således kun siddet i 
bestyrelse i en relativt kort periode af 2020. Det er derfor lidt underligt nu at skulle aflægge beretning for et 
2020, hvor vi reelt kun har siddet i bestyrelse i de 3 måneder af året (OKT, NOV og DEC 2020), hvor alt i øvrigt 
var lukket ned. Det kan i alt fald gøres kort med et ”intet at berette”, men så nemt slipper jeg jo nok ikke. 
 
2020 var på mange områder et anderledes år: 
- Samfundet blev lukket ned den 11. marts 2020. 
- Klubbens åbningsmatch den 5. april blev aflyst og den planlagte generalforsamling den 18. april blev udskudt. 
- Mange andre ting blev aflyst eller udskudt, men for os i golfklubben fandt vi ret hurtigt ind i en ny rutine 
tilpasset de nu en gang gældende corona restriktioner. 
- Den 26. juni 2020 meddelte klubbens formand Peter Olsen, at han var blevet ramt af sygdom og ikke længere 
ville være i stand til at varetaget formandshvervet. Klubbens næstformand og kasserer (Alfred) indtrådte 
dernæst som fungerende formand fra samme dato og frem til klubbens generalforsamling, der af flere 
omgange blev flyttet helt frem til 3. oktober 2020 i Idestruphallen, hvor rekord mange medlemmer mødte op. 
- Klubbens afslutningsturnering blev afviklet lørdag den 24. oktober 2020 på en noget anderledes måde end 
tidligere år – i to afdelinger og UDEN den traditionelle afslutningsfest, men en fin lille anretning fik vi dog. 
- Lørdagen efter den 31. oktober 2020 afviklede vi så en lille ekstraordinær generalforsamling, der vedrørte en 
vedtægtsændring om at måtte stemme med fuldmagt. 
- Forsamlingsforbud nødvendiggjorde aflysning af klubbens traditionelle julefrokoster. 
 
Da al rejseaktivitet som bekendt var indstillet som følge af corona, så måtte vi i klubben finde på noget andet 
at tage os til i vinterhalvåret 2020/2021. Nogle gik i gang med at fælde træer på banen, og det blev de sådan 
set ved med til langt ind i foråret.  
Andre var inde og prøve den nye golfsimulator i Golfklubben Storstrømmen, før også den blev lukket ned. Og 
nogle helt tredje fortsatte blot med at spille golf på vores dejlige bane frem til et nyt forår – men nu med en 
anden variant af Covid-19. Bridgeklubben nåede vist kun at afvikle én spilleaften. 
I sandhed et noget trist år 2020 - og dog, noget godt er der dog at sige - trods alt. 
 
Klubbens økonomi 
Økonomisk set blev 2020 et noget bedre år end 2019, hvor vi fik os en øretæve med et minus på ca. 170.000 
kr. Vi gik nemlig ud af 2020 med et pænt overskud, som klubbens kasserer lige om lidt vil redegøre nærmere 
for. 2020 var især et godt år vedr. besøgende greenfeegæster på både stor og lille bane, hvilket også synes at 
være tendensen i indeværende år, men 2021 vender jeg tilbage til på den kommende generalforsamling i april 
måned 2022.  
 
Medlemstal 
Den 16.januar 2020 var tallene 693 aktive og 65 passive, i alt 758. De aktuelle tal pr. 01. oktober 2020 var 724 
aktive og 64 passive, i alt 788.  Altså en stigning på 30 medlemmer over året. 
Aktuelt har klubben 706 aktive og 59 passive, i alt 765 medlemmer. Altså et fald på 23 siden OKT20, men en 
stigning på 7 siden JAN20. 
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Vi er stadig den største klub på Lolland-Falster. Næststørst er Maribo med 583 aktive og 122 passive, i alt 705. 
Herefter Storstrømmen 507, Møn med 484, Halsted 417 og Falster 409. 
Det er min vurdering, at klubben medlemsmæssigt måske har nået et ”mætningspunkt” omkring de 800, 
selvom selve banen godt kan klare flere medlemmer – i alt fald uden for sommermånederne, hvor vi har rigtig 
mange gæster, som der også skal være plads til. 
 
Kontingent 
Også på kontingentsiden er vi førende – fra den lave ende. 
2020: Marielyst 5.200/2000 (5.600/2400 i 2021) Maribo 6.100/2.000. Halsted 6.000/995. Falster 6.000/2.000. 
Storstrømmen 6.320/2.800. Møn 6.742/2.224.  
Sammenligning krone til krone er ikke helt muligt, idet der nogle steder er særlige rabatordninger ved bl.a. 
aktietegning. 
På sidste generalforsamling den 3. oktober 2020 blev det besluttet, at kontingentet skulle stige med kr. 400,- 
for hhv. aktive og flex til 5.600/2.400. Alfred vil senere fremsætte forslag til kontingentsatser i årene 2022-
2026. 
(Et klubkontingent i Marielyst Golf Klub skal ikke koste mere end nødvendigt. Men der er nu en gang 
nødvendigt, at der er penge til fremtidige investeringer og vedligeholdelse, så derfor budgetterer vi med 
overskud de kommende år – og det kræver bl.a. moderate kontingentstigninger. 
 
Greenfee-spillere 
I 2018 oplevede vi et markant fald i greenfee-spillere fra 4.806 til 4.336 og i 2019 faldt antallet yderligere til 
4.250. Den udvikling gav anledning til en vis bekymring, for greenfee-indtægterne er en vigtig del af klubbens 
totaløkonomi.  
Coronakrisen medførte i 2020 et rekordstort antal greenfeegæster på 5840 og udviklingen i år tyder på endnu 
et rekordår. Der tales generelt om, at golfsporten har fået en renæssance med rekord mange nye medlemmer 
og rekord mange udøvere (også på Pay&Play-banen). Golfsporten har vist sig at være en ”corona-venlig” 
sportsgren! Udviklingen forventes ”gunstig” i endnu nogle år, så vi må holde os til. 
 
Shoppen/Klubhuset 
Der blev i 2020 ryddet godt og grundig op i ProShoppens varelager og butikken kom ud af året med et 
underskud på ca. 50.000 kr. Et forsøg på salg over en WEB-shop slog ikke an - og er nu lukket. Siden efteråret 
2020 er butikken blevet frisket op, nye varer er blevet taget ind og facebook taget i anvendelse for at fremme 
omsætningen – og det ser nu fornuftigt ud. Der skal lyde en STOR tak til ”damerne” i shoppen for en ihærdig 
og målrettet indsats, der nu ser ud til at bære frugt. Uden at prale tror jeg nok, at klubben også på dette 
område er førende på Lolland-Falster og lad os bare tage Møn med også. Vi har en rigtig fin ProShop. 
 
Vi har også et fint klubhus. Det er pænt, ordentligt, godt indrettet og frem for alt placeret lige midt i vores 
baneanlæg med en blændende udsigt. Og så er det i øvrigt helt nymalet af Kurt Ibsen og hans malersvende   
Huset er blot ved at være for lille. 
Coronakrisens afstandskrav gav/giver store begrænsninger i hvor mange vi må være indendørs. Skal vi samles 
til større begivenheder som fx en generalforsamling, et jubilæum, en afslutningsfest el.lign., så er der 
simpelthen ikke plads til alle dem, der gerne vil være med. Og hvor kunne det være rart med et lidt større 
køkken, lidt mere lagerplads til Sekretariat og Proshop og måske også et mødelokale eller to til bestyrelse, 
udvalg samt Klubber i Klubben. 
I 2019 talte man om en permanent overdækning af terrassen, hvilket stadig er på ønskelisten. 
Indtil videre må vi imidlertid nøjes med vores gamle telt, der efter endnu en reparation sikkert kan holde et 
par sæsoner til. Der skal også her lyde en tak til teltholdet (Erik Smed og Poul-Erik) for det store arbejde med 
at sætte op og pille ned. 
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Og når vi nu er ved det, så har vores mangeårige altmuligmand Poul-Erik valgt at stoppe mens legen var god og 
overdraget stafetten til Erik Smed, der så har fundet en anden legekammerat til at bistå sig i hverdagen. 
Der skal lyde en særlig stor og varm tak til Poul-Erik for den kæmpeindsats han har ydet over årene for 
klubben. Vi vil gerne hædre dig Poul-Erik, og beder dig komme op og modtage en lille erkendtlighed (kurv). 
 
Tak til alle der arbejder i og omkring klubhuset (frivilligt eller lønnet). Der gøres en formidabel indsats. 
 
I 2018 blev det vedtaget at bygge et buggyhus bag maskinhallen. Dette ”hus” rummer nu i hovedsagen 
privatejede buggier og andre golfkøretøjer, der ikke kan komme ind i et bagskab. I vinterhalvåret er huset 
hjemsted for både klubbens og privates elkøretøjer. Klubben har nu 7 buggier til udlejning i sommerhalvåret, 
hvorfor der har vist sig behov for en overdækning til disse kombineret med overdækning til cykler, som der 
også tidligere har været talt en del om. En sådan bliver nu bygget og står forventeligt klar til ibrugtagning til 
sæson 2022. TeeBox huset må vi efter alt at dømme vente med til efteråret 2022. Indtil da kan TeeBoxen i 
Storstrøøen benyttes 
 
Sponsorerne 
Vi har en stor skare af sponsorer, både firmaer og private. Tusind tak for jeres støtte, det betyder meget for 
klubbens drift. Trods den store konkurrence fra de store sponsor-ædere, NFH, NFC og Team Sydhavsøerne, der 
nærmest støvsuger Lolland-Falster for sponsorkroner, er det alligevel lykkes vores sponsorudvalg at fastholde 
og også forny vores sponsormasse. Tak for godt arbejde. 
 
Banen 
Banen står flot lige nu, og det har den faktisk gjort lige siden sæsonstart, men det gjorde den ikke efter 
tørkeperioden i både 2018 og 2019. Der blev i 2019 brugt mange penge på at genoprette især baghullerne, 
men også hul 7, 8 og 9. Vi har i konsekvens af de lidt udfordrende baneforhold i de forløbne to år brugt mange 
penge på afspændingsmidler, topdressing, vertikalskæring, propning, prikling og til ekstrasåning. Også i 2020 
blev vores bane udfordret af de skiftende vejrforhold.  
Baneudvalget har sammen med greenkeeperne udarbejdet ny masterplan, klimaplan, plejeplan, planteplan og 
maskinplan. Der er skabt gode kontakter og relationer til kommunens miljøafdeling, ligesom DGUs ekspertise 
er inddraget.  
Som alle ved, er banen en stor udfordring, med de jordbundsforhold vi har. Nogle steder meget tør andre 
steder flot og frodig. Hovedproblemet er, at vi ikke selv kan bestemme hvornår og hvor der skal vandes – især 
af fairways. 
Baneudvalgsformanden vil senere redegøre for de udfordringer, der er, og orientere om, hvad der er realistisk 
mulighed for at gøre. Den økonomi, der her skal til, vil naturligvis afspejles i vores forslag til kontingent de 
følgende år. Mere om dette på senere punkter i dag. 
 
Når vi nu er ved BANEN, så er det jo i bund og grund den, der er årsag til, at vi er her. Den er vores ”legeplads” 
eller vores aktivitetsrum – om man vil. Den skal plejes, passes og værnes om. Det er Baneudvalget, der plejer 
og passer – det er os alle der værner om (også om hinanden). Vores bane har udfordringer – også andre end 
de rent sportslige. Én af disse udfordringer (som måske snarere er et vilkår eller en risiko) er, at vi risikerer at 
ramme hinanden, når vi slår skævt – og det sker jo.  
Reglerne herfor er klare: Hvis du slår en skævert, så råb FORE. – hellere en gang for meget end en gang for lidt. 
Det sker desværre alt for tit, at der ikke bliver råbt FORE. 
Som formand for golfklubben og tillige regelambassadør, så har man ansvar for at sikkerhed og givne regler 
overholdes. Når man så flere gange uafhængigt af hinanden bliver gjort opmærksom på, at der eksisterer en 
sikkerhedsrisiko, så må man naturligvis som ansvarlig person reagere, og IKKE sidde med hænderne i skødet og 
vente på, at der sker noget før man gør noget. 
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Der er nu sendt en orientering rundt til alle medlemmer om HVORFOR Baneudvalget og klubbens bestyrelse i 
enighed har besluttet af flytte teested 18, uanset hvor ærgerligt vi så end måtte synes det er. Jeg lover jer til 
gengæld, at I/vi med et nyt hul 18 til næste sæson får et mindst lige så flot, sjovt og udfordrende hul, som det 
vi har nu. Og skal vi så ikke bare huske hinanden på, at kommunikation er en svær ting, men at dialog går 
begge veje.  
 
Turneringer 
Med lidt forsinkelse kom vi i gang med klubbens turneringer i 2020. Der blev coronatilpasset lidt hist og her og 
så forløb det hele såmænd med sædvanlig snilde og konduite. Stor tak til turneringsudvalget og festudvalget 
for godt og veludført arbejde. 
En helt særlig turnering fremhæves normalt, og det er turneringen, hvor vi støtter arbejdet med Kræftens 
Bekæmpelse. Den blev i 2020 afviklet relativt sent (som følge af corona), nemlig den 2. august (i 2021 var det 
den 6. juni). Det er en turnering, der (uanset afviklingstidspunkt) kan få folk op af stolene, hvor pengene sidder 
løst og donationerne er flotte og generøse, både fra sponsorer og medlemmer. Klubberne-i-klubben med Jette 
og Ole Krarup i spidsen gør et kæmpearbejde sammen med turneringsudvalget, og vi må sige, at arbejdet 
lykkedes – også selvom Kræftens Bekæmpelse ikke selv deltog (som følge af corona). I 2020 blev der indsamlet 
ca. 41.000 kr. til støtte for Kræftens Bekæmpelse. Noget mindre end året før – men stadig rigtig fint.  
Vi har i de senere år i alt indsamlet over en halv million kroner. 
Vi er socialt anlagte i Marielyst Golf Klub og støtter gerne en god sag. Det har SOS Børnebyerne også nydt godt 
af. Desværre måtte denne turnering aflyses i 2020 som følge af corona (og det ser også ud til, at det vil ske i 
2021).  
 
Klubber i klubben 
En stor del af klubbens medlemmer er medlem af en af klubberne i klubben. 
Manneklubben (90), dameklubben (64), seniorklubben (118), fyraftensklubben og kaninklubben skaber 
fundamentet for vores sociale liv. De er hjertet i vores klub. Det er her relationer udvikles og venskaber opstår. 
De mange arrangementer, der med stor opfindsomhed – og meget arbejde – afvikles hen over året, er af 
uvurderlig betydning for, at vi er Lolland-Falsters største og uden tvivl hyggeligste golfklub. 
Det er også kendetegnende, at klubberne samarbejder på kryds og tværs. Stiller sig til rådighed for hinanden 
og giver plads. Et særdeles godt eksempel herpå er den netop omtalte årlige match til fordel for Kræftens 
Bekæmpelse. Her trækker alle i arbejdstøjet og giver den en skalle for det gode formål. Man giver også plads til 
gæster i juli måned, hvor man henlægger en golfdag til en udebane. 
Vi er ikke altid enige om al ting, men samarbejde og dialog er nu en gang vejen frem, hvis vi i fællesskab skal 
bevare den gode klubånd – og det SKAL vi! 
 
Regler og etikette 
2020 var et relativt roligt år f.s.v.a. sager omkring regelbrud/regelovertrædelse, men til gengæld (og heldigvis) 
et aktivt år for spørgelyst og undervisning. Næsten 50 nye golfere blev over sæsonen undervist i regler og 
etikette, og rigtig mange medlemmer har spurgt om ”regelting” i løbet af sæsonen. 
Som følge af corona var det i efteråret 2020 og foråret 2021 desværre ikke muligt at gennemføre samlede 
regelaftener som planlagt i det nye handicapsystem, i stedet blev der udsendt et orienterende nyhedsbrev 
samt trykt en kortfattet DGU-folder om systemet. Efterhånden er det mit indtryk, at klubbens medlemmer er 
ved at vænne sig til det nye HCP-system. Er der fortsat behov for undervisning i systemet, så stiller jeg 
naturligvis op. 
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Skolesamarbejdet 
I den forgangne sæson har der som tidligere år været besøg af skoleklasser for introduktion til golfsportens 
glæder. Ud over golfen var der hygge med sodavand og kage i klubhuset. Alt under kyndig ledelse af Henning 
Larsen med hjælpere. En stor tak til alle.  
Bestyrelsen har i den igangværende sæson sat øget fokus på dette arbejde.  
 
Medarbejdere 
Som bekendt blev Camilla ansat som Sekretariatsleder i sommeren 2019 og har siden da håndteret de mange 
og mangeartede opgaver i Sekretariat og ProShop på fornem vis. Camilla deltager med stor entusiasme 
særdeles aktivt i klubbens drift og udvikling. En rigtig blæksprutte, der med charme og godt humør kaster sig 
over opgaverne – og løser dem. Tak for dig og det du yder. Du har skabt et fantastisk samarbejde med og 
mellem klubbens ansatte og klubbens bestyrelse. Der er god kemi og fin kommunikation. 
 
Også en stor tak skal lyde til vores to kompetente og dejlige ”damer” (Anette og Hanne) i Proshoppen (der nu 
er blevet til tre med ansættelsen af Marianne i år). I har for længst vundet både vores og vore gæsters hjertet 
med jeres ligefremme og imødekommende væremåde – og så er I gode til at sælge tøj!. Tak for en uvurderlig 
indsats. Vi kan ikke undvære jer – og I kan heldigvis heller ikke undvære os   
 
Også vores alle sammens Morten har trukket et stort læs. Vi er glade for, at du er her og det du udfører i 
hverdagen. Tak for dit gode humør og din hjælpsomhed samt dine konstruktive forslag til forbedringer i huset 
og på banen. Og din fine pasning og pleje af vores buggyer. 
 
Selvom Poul-Erik i 2020 valgte at give stafetten videre til Erik Smed så fortsatte Lilli heldigvis bistår Camilla 
med kontingentudsendelserne samt holder styr på udlejningen af bag-skabene. Tak for det Lilli. 
 
Den 1. oktober 2019 ansatte vi Mike Czuba som chefgreenkeeper og han er gået til opgaven med ildhu og 
megen entusiasme gennem hele 2020 og ind i 2021. Og der har været nok at tage fat på. Mike`s erfaring som 
anlægsgartner mere end 8 års ansættelse i MGK fornægter sig ikke. Der gås ikke på kompromis med kvaliteten 
og hans lidt iltre temperament kan godt komme til udtrykt, hvis vi ikke lige passer godt nok på banen.  
Mike og hans to håndgangne mænd (Martin og Thomas) gør er formidabelt stykke arbejde, som fortjener al 
mulig respekt og anerkendelse. Tak for indsatsen ”drenge”!  
 
Her i foråret ansatte vi så Henrik Holm som ufaglært greenkeeper og altmuligmand i greenkeepergården. 
Henrik er faldet godt til i gruppen af ”unge mænd” og udfører i dagligdagen en lang række opgaver på 
greenkeeperområdet. Tak for indsatsen Henrik!  
 
Vi har nu en medarbejdergruppe, der fungerer godt, udveksler informationer og har en god kemi, både med 
hinanden og med de personer og udvalg, de samarbejder med. En stor tak til jer alle for godt humør og godt 
arbejde. 
Lad mig her til sidst opfordre til, at alle på banen respekterer når greenkeeperne arbejder. Vi ønsker alle en 
flot og velholdt bane – det kræver, at greenkeeperne får plads og tid til at arbejde. Det bør ikke være noget 
problem lige at vente et par minutter, mens greenkeeperen lige kører den sidste tur, så han kan komme videre 
til næste hul. De passer blot deres arbejde – vi andre har fri og masser af tid! 
 
Pro-træneren 
Der skal også lyde en stor tak til Harry for hans engagement, gode humør og mange gode råd og vejledning, Dit 
arbejde med begynderne, eliteholdene, juniores og alle os andre er uvurderlig. Vi mærker tydeligt din 
kærlighed til klubben og dens medlemmer. Tak for indsatsen igennem snart 15 år. 
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Begynderne og kaninerne 
Det er livsvigtigt for klubben, at der til stadig rekrutteres nye medlemmer. Åbent hus-arrangementerne og 
mund-til-mund-metoden virker godt. Og i den forbindelse er det af stor vigtighed, at de nye tages godt imod 
og får en god start med golfsporten. Gerner og Berit Abildtrup og deres hjælpere udfører en solid indsats med 
begynderne og kaninerne. Tusind tak for det. 
 
Eliteholdene 
Klubben har to såkaldte elitehold med i Danmarksturneringen hhv. i 5DIV og i KVAL-rækken. Begge hold klarer 
sig fint i respektive rækker. 
Også fusionsholdet (GGG) klarede sig fornuftigt i deres to KVAL-rækker. 
 
Regionsgolf 
Marielyst Golf Klub havde 6 hold med i regionsturneringerne og alle holdene klarede sig fin i 2020 og har netop 
afsluttet 2021-sæsonen også. Tak til Alf for at være tovholder på holdene. Jan Petersen har fra og med 2021 
overtaget hvervet som Regionsgolf koordinator. 
 
Klubmestre 2020 
Slagspilsmestrene:  
Herre-rækken blev vundet af Thomas Rasmussen, med Casper Olsen på 2.  og Jan Larsen på 3. pladsen. 
Damerækken blev vundet af Siff Nielsen, med Lotte Holm på 2. pladsen, og Lotte Petersen på 3. pladsen. 
Veteranernes herremester blev Bent Mouritzen, 2’er blev Erik Kristoffersen og 3’er blev Jan Jørgensen. 
Hos veterandamerne tog Bente Olsen 1. pladsen med Anett Larsen og Linda Nielsen på 2. og 3. pladserne. 
Ingen juniormester i 2020. 
Hulspilsmestrene:  
Her tog Casper Olsen revance ved at tage 1. pladsen med en sejr over Thomas Rasmussen. 
Også hos damerne vandt Lotte Holm over Siff Nielsen.  
Hos veteranerne vandt Bent Mouritzen med over Ole Juul. Og damerækken blev vundet af Bente Olsen over 
Linda Nielsen. 
Stort tillykke til 2020-mestrene. 
 
LF mesterskab 
Har jeg ikke lige styr på. 
 
Hole in one 
Se opslag i forhallen. 
 
Tillykke til de dygtige / heldige spillere. 
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Frivilligt arbejde 
Vores mange flittige frivillige, der beredvilligt stiller op, når der er opgaver, der skal løses, skal også her have 
en kæmpe tak for en uvurderlige indsats i 2020. Uden jer ville det være umuligt at drive Marielyst Golf Klub.  
I brænder for klubben, og vi håber, at I holder dampen oppe, hvad enten det er hus-håndværkere/malere, 
skovtrolde, sivskærere, kratryddere, hustilsyn, boldsamlere, banekontrollører, skraldepose/flaske-tømmere 
eller hvad det nu måtte være af opgaver, der løses i regi af klubben. Tak til jer alle. 
Vi er i klubben mange frivillige – men der er altid brug for en mere – så har nogen lyst til at deltage i 
frivilligarbejdet stort eller småt – lidt eller meget – så sig til.  
  
Bestyrelsen 
I 2020 blev der afholdt et antal møder under kyndig ledelse af først Peter Olsen, siden af Alfred Jensen og i 
slutningen af året af undertegnede, hvor også Elsebeth Dalby var/er med.  
Vi skal i dag sige farvel til to bestyrelsesmedlemmer, der ikke modtager genvalg. Det er Søren Nielsen, der har 
valgt at træde ud efter hele 6 år i bestyrelsen. Tak til Søren for en god og solid indsats i bestyrelsen – først med 
opstart af Kaninklubben, siden som formand for Baneudvalget, og dernæst som formand for Sponsorudvalget. 
Gaver + buket overleveres. 
Vi skal også sige farvel til Jan Jørgensen, der ligeledes har valgt at trække sig efter nu 4 års ”tjeneste” som 
suppleant i bestyrelsen. Også tak for en god indsat af dig i specielt begynderarbejdet, som vi håber at du og 
Anne i et eller andet omfang fortsætter med også fremover. Gaver + buket overleveres. 
 
Tak til alle bestyrelsesmedlemmer for godt arbejde og samarbejde i 2020, som vi næsten umærkeligt har 
fortsat i 2021. Der har altid hersket en god ånd og en god arbejdsmoral i bestyrelsen, hvor det ikke drejer sig 
om at få ret, men om at træffe de for klubben bedste beslutninger. Tak for indsatsen alle 6. 
 
Målsætning for 2021 og Visioner for de næst følgende år – aktuel status! 
Mange af de ting bestyrelsen FØR 3. oktober sidste år arbejdede med er ført videre og målsætningen om at 
være den bedste golfklub på LF målt i antal medlemmer, besøgende gæster, socialt liv og omdømme er stadig 
gældende. 
Klubben er og skal fortsat være en GOD arbejdsplads for vores ansatte medarbejdere, hvor der hersker et godt 
arbejdsmiljø, og hvor der er plads til udvikling, arbejdsglæde og god service i f.t. medlemmer og gæster. 
 
Vi skal være en klub, hvor der udvises rummelighed og respekt for de forskelligheder, vi nu en gang hver for sig 
repræsenterer. Vi skal med andre ord opføre os ordentligt overfor hinanden – og måske mere tale til end om 
hinanden, medmindre man har noget pænt at sige om den anden. Rygtedannelse og sladder har nu en gang 
ALDRIG ført noget godt med sig. 
 
Vi skal hver især engagere os i klublivet samt tage et medansvar for klubbens og banens ve og vel. Hvordan gør 
vi så det? Ja, man kunne jo starte med at række hånden op og sige: ”Jeg vil gerne være med i dette eller hint”, i 
stedet for at fare i blækhuset og brokke sig over snart det ene og så det andet, uden selv at gøre noget. 
 
Vi skal være miljøbevidste, og vi skal frem for alt have en mere GRØN bane hele året. Det får vi kun, hvis vi får 
kontrol over HVORNÅR, HVOR og HVOR MEGET der skal vandes. Det kræver en plan og det kræver penge – 
mange penge. Derfor skal vi have fortsat fokus på god økonomistyring. 
Der skal bruges penge på det, der er behov for. Det der blot kunne være rart at have – det må vente, til der er 
råd til det! Benhård prioritering er nødvendig. 
 
Alt dette opnås kun gennem et konstruktivt samarbejde, hvor alle arbejder i samme retning. Desuden er det 
en forudsætning, at kommunikationen er klar og tydelig samt at man har en god dialog på tværs af interesser 



9 
 

og tilhørsforhold i organisationen. Det drejer sig således IKKE om at få ret – men om at træffe de for klubben 
bedste løsninger/beslutninger. 
Disse budskaber nikkede I ja til, da I sidste år den 3. oktober valgte mig som formand for VORES klub. 
Jeg lovede jer en helhjertet indsats, der inkluderede både synlighed, dialog, samarbejde og klare budskaber – 
og det har I fået. 
Som jeg sagde til Alfred før sidste generalforsamling: ”Hvis nogen synes, at jeg er for meget nu – så kan jeg 
garantere, at de samme vil synes, at jeg er meget for meget, hvis jeg bliver valgt”. Fik jeg ret? 
 
Vi har i dag en generalforsamling, vi skal have gennemført med en række vigtige emner på dagsordenen. 
Deltag aktivt! Giv jeres mening til kende! Vær med til at gøre dagen i dag til en god dag! 
 
 
Jeg vil slutte denne lange beretning med at sige tak til alle. 
Tak til jer, der er mødt op i dag og vist interesse for, hvad der foregår i vores fælles klub.  
Tak til de ansatte for en solid indsats i året der er gået, og tak til alle jer, der frivilligt og uden forventning om 
noget til gengæld giver en hånd med, når der er behov for det. Vores klub er bygget op omkring frivillighed. 
Uden frivillighed ville der ikke være en Marielyst Golf Klub i dag, og uden frivillighed vil der ej heller være en 
Marielyst Golf Klub i fremtiden. Så enkelt er det! 
 
Tilbage til dirigent Frede Vest Hansen 
 
Tak for ordet. 
(Beretningen tog 1 time og 15 min., hvilket nogen syntes var for lang tid) 


