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Marielyst Golf Klub 
 

 

18. juli 2021 

Referat fra bestyrelsesmøde søndag den 18. juli 2021, kl. 15.20 

Tilstede: Erik Nordahl-Pedersen (ENP), Lotte Petersen (LP), Lars Willander (LW), Ivar Christensen 
(IC), Erik Rasmussen (ER), Elsebeth Dalby (ED). 

Fraværende: Alfred Jensen (AJ) og Camilla Lundqvist (CL) der begge var på ferie. 

Dagsorden: 

1. Velkomst og orientering v/formanden 
2. Opfølgning på både ordinær- og ekstraordinær generalforsamling. 
3. Opfølgning på referat af møde den 15. juni 2021. 
4. Status økonomi. 
5. Status på arbejdet i udvalg jf. organisationsplan. 
6. Gennemgang af punkter til opfølgning (aktionsliste). 
7. Forslag til drøftelse og behandling. 
8. Eventuelt, herunder fastsættelse af næste møde. 

 
Bilag: Punkter til opfølgning dateret 15.06.2021 
 
Næste møde er planlagt til onsdag den 1. september 2021 kl. 15.30 
 
Ad 1 
ENP bød de to nye medlemmer Lars Willander og Erik Rasmussen velkommen til dette deres første 
egentlige bestyrelsesmøde i Marielyst Golf Klub og præsenterede dernæst kort de øvrige medlemmer 
af bestyrelsen ved – ligeledes kort – at orientere om det arbejdsgrundlag og den kutyme, der er ved at 
være en del af klubbens bestyrelse. Bestyrelsen har udarbejdet en forretningsorden for sit virke samt 
fordelt opgaverne jf. vedtaget organisationsplan og udarbejdet Virksomhedsplan, hvori det nøje er be-
skrevet, hvem der gør hvad.  
Klubben er en relativ stor og kompleks arbejdsplads og ”legeplads” for klubbens mange medlemmer 
og gæster. Der er derfor vigtigt, at der til stadighed er en rød tråd i det vi går og arbejder med. Det 
kræver struktur, systematik og planlægning samt koordination af den indsats, der udføres i klubben, 
hvad enten den er lønnet eller frivillig. Uden mål og retning så famler vi i blinde. Samtidig er det vi gør 
frivilligt også en balancegang mellem ting, der SKAL gøres og lysten/evnen til at gøre det.  
Det er primært lysten, der driver værket. En klub som vores ville ikke kunne drives uden frivilligt ar-
bejde – rigtig meget frivilligt arbejde. Til gengæld skaber frivilligt arbejde også et medejerskab og en 
ansvarsfølelse for vores fælles klub. Vi skal stå sammen om tingene og løfte i flok, og det hvad enten 
vi sidder i en bestyrelse, i et udvalg, i en klub i klubben eller blot hjælper lidt hist og her, når der er be-
hov for det. Vi arbejder alle for den samme sag, og det er at udvikle og vedligeholde den bedste golf-
klub på sydhavsøerne målt i antal medlemmer, rummelighed, miljøbevidsthed og nærvær. 
Det skal være sjovt at være her – ikke en sur pligt. Det allervigtigste er derfor, at vi alle får spillet no-
get golf på en bane, der er udfordrende, spændende og smuk. 
 
Der fulgte i forlængelse heraf en drøftelse af, hvor forskellige vi mennesker egentlig er i vores opfat-
telse af, hvad der er rigtigt og forkert - godt eller dårlig, samt hvad der kunne gøres ved det. Visse ting 
kan og bør reguleres via regler og retningslinjer, mens andre ting blot må accepteres som en del af 
den mangfoldighed vi nu en gang alle er en del af.  
.  
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Ad 2 
Vedrørende den netop overståede ordinære generalforsamling oplyste ENP, at der var udsendt et re-
ferat heraf til medlemmerne og at årsberetningen samt årsregnskabet var lagt op på hjemmesiden. 
Der var enighed om, at generalforsamlingen med sine 3½ time havde været for lang. Dette vil der 
blive rettet op på til næste års forsamling i april måned, bl.a. ved at årsberetning og regnskab sendes 
ud til medlemmerne ugedagen før selve generalforsamlingen, hvor disse to emner så til gengæld kun 
behandles kort. 
Vedrørende dagen ekstraordinære generalforsamling, hvor de på den ordinære generalforsamling 
godkendte vedtægtsændringer skulle godkendes endeligt, var der kun 11 stemmeberettigede med-
lemmer mødt op. Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget. Referat herfra lægges på hjem-
mesiden. De vedtagne vedtægter skrives ud, underskrives og lægges på hjemmesiden (ENP/CBL). 
 
Ad 3 
Referat fra sidste møde blev gennemgået. Følgende bemærkninger fremkom: 
IC oplyste, at ny styreenhed til vanding af teesteder og greens var skiftet og nu kører fint igen. 
ENP oplyste, at der nu var afsendt ansøgning om byggetilladelse af buggeoverdækning til kommu-
nen. Der forventes en sagsbehandlingstid på ca. 3 måneder, hvorefter Henning Larsen med hjælpere 
kan gå i gang med selve byggeriet. 
ENP foreslog, at der på drivingrange opsættes skilt med teksten: Slår du en skævert, så råb FORE!, 
og at der på midten af drivingrange opsættes MÅL, med det formål at koncentrere udslagsboldene 
mod drivingrange midte. ER oplyste, at der for år tilbage var opsat metalringe m/net på hhv. 100, 150 
og 200 meter og at disse kunne opsættes igen. Det undersøges om disse står i greenkeepergården. 
ENP spurgte til hulnumre til næste teesteds-skilte. IC oplyste, at disse numre var i greenkeepergår-
den og blot skulle klistres på skiltene. ER påtog sig denne opgave i f.m. gennemførelse af banekon-
trol ved lejlighed. 
ENP foreslog, at skiltning om, at det ikke var tilladt at samle bolde op på drivingrange blev gjort tydeli-
gere, idet visse medlemmer tilsyneladende ikke vidste (eller respekterede) dette. 
Desuden blev det foreslået, at det udarbejdes et antal mindre skilte til opsætning på/ved greens med 
teksten: Du behøver ikke rette dit nedslagsmærke op, hvis du blot retter 3 andres op! 
 
Ad 4 - økonomi 
AJ havde inden mødet udsendt relevant og kommenteret materiale. ER havde spørgsmål til konte-
ring, som ENP forklarede. Klubbens økonomiske status blev derefter taget til efterretning. 
 
Ad 5 
IC – Baneudvalget: Thomas er stoppet, og der ansættes pr. 2. august 2021 en ny greenkeeper, der 
tillige er uddannet mekaniker. Den nye efterløber-fairwayklipper fungerer anderledes og efterlader ba-
nen med et lidt anderledes udtryk. Der arbejdes på, at det justeres. De blå pæle er fjernet på hul 7,14 
og 17. Skilt opsættes på hul 15 (ved egetræ) om forbud mod indspil på green 15, så længe der er 
spillere på teested 16. 
Tirsdag i uge 29 graves og fjernes rødder på den kommende buggy-plads. Det forventes, at Baneud-
valgets budget overholdes. Vandprojektet skal evalueres m.h.p. evt. trinvis etablering. Sættes på 
dagsordenen til næste møde.  
5. august 2021 kl. 9.30 mødes formændene fra KiK, DGU-banekonsulent, IC og ENP vedr. hul 18 og 
tager stilling til, hvad der skal gøres for at afhjælpe sikkerhedsproblemet samt tilsikre et optimalt spil-
flow fra hhv. hul 12 og hul 17.  
LP – Sports- og turneringsområdet: Der er afholdt møde i Turneringsudvalget til planlægning af de 
næste matcher (Golfhæftet Trophy 24/7 og den Store Baneomgang 15/8). Der følges op vedr. Begyn-
der-, junior- og elitearbejdet. 
LW – Markedsførings- og sponsorområdet: Sponsorturnering afvikles den 8. august 2021. Indby-
delser til sponsorer er udsendt. Grillmenu er bestilt ved Horbelevhallen til arrangementet.  
ENP byder velkommen. Turneringsudvalget sætter matchen. ED sørger for hjælpere til det praktiske.  
ED – Husudvalget: Aktiv Sommer er gennemført for 14 deltagere. Det vurderes, om det skal gen-
nemføres næste år. Golf & Fun kan levere banesandwich til kr. 50,- pr. stk. ved bestilling før kl. 10:00. 
Opslag laves (CBL). G&F ønsker samarbejde om pakke med golf og overnatning i hytter. ENP ser på 
dette. Ny leverandør af papvin til salg. ER spørger Søren, REMA 1000. Vores kaffemaskine skal skif-
tes til efteråret. LW undersøger muligheder og priser på ny maskine.  
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ER – Frivilligområdet: Der drives lidt rovdrift på for få frivillige. Seniorklubben undersøger, om der er 
nogle, som har lyst til give en hånd med. Vandhanerne ved brønden giver ikke nok vand. Nye koster 
ca. 900 kr. pr. stk. ER forsøger at afkalke. LW undersøger pris og levering på 2 nye. Skilt ved brøn-
den med teksten: Drikkevand opsættes. ED sørger for skilt. ER og IC undersøger vedr. anskaffelse 
af nye buskryddere til brug af frivillige.  
 
Ad 6 
Gennemgang af punkter til opfølgning blev udskudt til næste møde. 
 
Ad 7 
LW foreslog, at bestyrelsesmedlemmer fik en MGK-mailadresse, idet al korrespondance bestyrelses-
posten vedrørende herved vil være samlet et sted og dermed nemmere at overdrage fra et bestyrel-
sesmedlem til et andet. Samtidig undgås sammenblanding med private mails. 
Forslaget vedtages og forsøges gennemført hurtigst muligt. Aktion LW og ED 
 
LW foreslog, at der oprettes en mere stringent struktur på klubbens fællesdrev ON-DRIVE, som både 
bestyrelse og andre brugere kunne have adgang til efter behov. 
Forslaget vedtages og iværksættes snarest muligt. Aktion LW og ENP 
 
Drøftelse af muligheden for at kunne gå og kun betale for 9 huller på stor bane. Umiddelbart var der 
ikke stemning for dette, idet vi jo netop har en 9 huls bane, hvis man kun ønsker at gå 9 huller. IC un-
dersøger, om det har været aftalt/besluttet tidligere. Emnet tages op på næste møde.  
 
I forbindelse med gennemførelse af banekontrol bør der udskrives liste med tee-tider og numre/navne 
på spillere, så kontrol- og servicefunktionen kan udføres på et validt grundlag. Fremadrettet skal der 
derfor udskrives lister med spillere til banekontrollen. Hvis ikke banekontrollanterne kommer i konto-
rets åbningstid, skal listerne udskrives og lægges i banekontrollens skab. Aktion ED og ER 
  
LP foreslog, at der sættes tidsbegrænsning på en runde. En runde bør ikke tage mere end maksimalt 
4½ time for en 4-bold. Emnet tages op på næste møde. 
 
Forslag om udarbejdelse af anledningskort og anskaffelse af repræsentative gaver til brug i f.m. fx ju-
bilæer, runde fødselsdage m.v. drøftes på næste møde. 
 
Forslag om gennemførelse af 1.hjælpskursus for ansatte og medlemmer drøftes på næste møde. 
 
Ad 8 - Eventuelt 
 
Mødet blev afsluttet kl. 17:30. 
Næste møde afholdes onsdag den 1. september 2021 kl. 15:30 i klubben. 
 
 

ED/ENP 


