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Marielyst Golf Klub 

 

 

1. september 2021 

Referat af Klubber i Klubben (KiK) møde tirsdag den 31.august 2021  

Deltagere: Erik Nordahl-Pedersen (formand), Alfred Jensen (næstformand og kasserer), Ivar Christensen 
(Baneudvalget), Jette Krarup (dameklubben), Birgit Klerens og Jytte Balsløv Jørgensen (seniorklubben), Kaare 
Andresen og Kai H. Pedersen (Manneklubben), Berit Abildtrup (Begynderudvalget, Bridgeklubben og 
Kaninklubben), Bjarne Hansen (Turneringsudvalget),  

Afbud: Elsebeth Dalby (formand Husudvalget) og Marianne Krainer (Fyraftensklubben). 

Dagsorden: 

1. Velkomst og orientering v/formanden. 

2. Opfølgning på referat fra sidste møde (29. juni og 5 august 2021). 

3. Orientering om klubbens økonomi v/kasserer og næstformand Alfred Jensen 

4. Orientering om baneforhold v/Ivar Christensen 

5. Koordination og ajourføring af klubbens årskalender for 2021. 

6. Drøftelse af indkomne forslag. 

7. Orientering fra Dameklubben. 

8. Orientering fra Manneklubben. 

9. Orientering fra Seniorklubben. 

10. Orientering fra Fyraftensklubben. 

11. Orientering fra Begynderudvalget og Kaninklubben. 

12. Orientering fra Turneringsudvalget. 

13. Orientering fra Bridgeklubben. 

14. Eventuelt og fastsættelse af dato for næste møde (26. oktober 2021 kl. 15.00 jf. klubbens årskalender). 

 

Pkt. 1 Klubbens formanden bød velkommen til årets 3. ordinære KiK-møde, og startede med at spørge, om 
klubberne i klubben fortsat havde behov for at være repræsenteret med op til to personer pr. klub, hvilket 
blev bekræftet af de fremmødte klubber. Der blev ligeledes opnået enighed om, at 3 årlige KiK-møder var nok 
til at dække behovet for koordination og udveksling af information af fælles interesse. Disse 3 møder 
planlægges tentativt til ultimo marts (før sæsonstart primo april), medio juni (midtvejs i sæsonen) og ultimo 
oktober (sæsonafslutning og koordination af den kommende sæson). 

Klubbens Åbningsturnering 2022 blev ved samme lejlighed foreslået afviklet søndag den 3. april og klubben 
generalforsamling lørdag den 9. april. 

Formanden anførte dernæst, at set fra hans og bestyrelsens perspektiv så var formålet med afholdelse af disse 
KiK-møder at styrke samarbejdet på tværs og drøfte fælles anliggender samt udveksle relevant information 
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klubber og udvalg imellem. Derudover skal der på efterårsmødet opnås enighed om en fælles klubkalender for 
det kommende år indeholdende relevante informationer for alle klubbens medlemmer.  

Pkt. 2 Der var ikke bemærkninger til referat fra det ordinære KiK-møde den 29. juni 2021 og KiK-mødet den 5. 
august 2021 vedr. hul 18.  

Formanden anførte i tilslutning hertil, at klubben som bekendt afviklede en ekstraordinær generalforsamling 
søndag den 18. juli 2021, hvor klubbens reviderede vedtægter blev enstemmigt vedtaget. Klubbens nye 
vedtægter kan findes på klubbens hjemmeside. 

Pkt. 3 Alfred Jensen orienterede dernæst om klubbens medlemstal og økonomi. Uændret medlemstal i forhold 
til samme tid sidste år. Væsentligt flere greenfee gæster på både stor og lille bane i forhold til sidste år, hvor 
der også kom rigtig mange gæster. Også rekordstor buggyudlejning, hvilket måske indikerer behov for 
anskaffelse af flere el-vogne. Pt. lidt færre sponsorer end ønskeligt. Ny formand for Markedsførings- og 
Sponsorudvalget arbejder på sagen. Proshoppen har fået gang i omsætningen og indtjeningen, så det ser 
lovende ud. 

 Alt i alt har klubben til dato haft flere indtægter end forventet, men til gengæld også flere udgifter til bl.a. 
banevedligehold og materielanskaffelser. Samlet set ser det fornuftigt ud. 

Der udspandt sig i forlængelse heraf en kort drøftelse om kontingenttyper samt størrelse og sammensætning 
heraf. Det vil altid være en balancegang at fastsætte det rigtige miks heraf, men der er i bestyrelsen en 
opfattelse af, at klubben ligger på det rigtige niveau og med et fornuftigt udbud af medlemsskabstyper i 
kombination med forskellige rabattyper. 

Pkt. 4 Ivar Christensen fortalte, at banens greens i øjeblikket er hård angrebet af svamp og dollarspots, og at 
der gøres en ihærdig indsats for at komme disse sygdomsangreb til livs. Ivar fortalte videre, at der i år er brugt 
mange penge på vedligeholdelse af banen og nødvendige materielanskaffelser, samt at der tillige forventes 
udgifter til anskaffelse af nye sprinklerhoveder på teesteder og greens. Der udspandt sig i forlængelse heraf en 
kort drøftelse af ”nødvendig vanding” på især de bagerste huller, hvis græsset skal forblive grønt. 

Ivar oplyste videre, at der i den kommende vinterperiode vil blive indført ”skærpede vinterregler” for spil på 
banen ved frost/rimfrost, at greens igen ville blive holdt lukkede i december, januar og februar og at der ville 
blive indkøbt og opsat nye ”vinterkopper” og klippet vintergreens lidt mere tæt end sidste vinter. 

Problemet vedr. opslående tørv og nedslagsmærker på greens blev dernæst kort drøftet. Der var enighed om, 
at problemet skal italesættes og at vi skulle vise vejen ved at være gode eksempler. Jette Krarup fandt det 
bemærkelsesværdigt, at INGEN havde skrevet sig på listen til at prikle ukrudt på banens fairways. Også dette 
skal italesættes, og vi må igen være de gode eksempler. 

Der blev spurgt til rydning af siv i vandløb på hul 1 og 7 samt ind over P&P 1 og 5 til hul 10 og 17. Ivar 
forklarede, at det var kommunens opgave at gøre dette, mens vandløbene over hul 12, 18 og midt 17 blev 
renset op af en anden instans. 

Bjarne Hansen opfordrede til at greens ikke blev vertikalskåret, priklet og/eller topdresset lige før en turnering 
og slet ikke lige før et klubmesterskab. Desuden burde flagplacering ændres fra dag 1 til dag 2.  

Som aftalt på fællesmødet med DGU's banekonsulent, fremlagde Ivar baneudvalget/bestyrelsens forslag til 

"nyt" Hul 18, inspireret af konsulentens oplæg. Det blev videre besluttet, at hver klub kommer med 

input/forslag til det omdelte forslag, og at der på næste KiK-møde nedsættes en arbejdsgruppe, der får til 

opgave at udarbejde et endeligt forslag samt udarbejde en plan for det praktiske arbejdes udførelse. Forslaget 

skal senest være klar til fremlæggelse på klubbens generalforsamling i april 2022. 

Ibrugtagning af det "nye" hulformat, forventes fra sæsonstart 2023. 

Pkt. 5 Klubbens årskalender for 2021 blev tilføjet Manneklubbens GF-turnering den 6. september 2021. 

Pkt. 6 Forslag fra Seniorklubben om at reducere antallet af KiK-møder fra 4 til 3 var allerede besluttet. 
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Pkt. 7 Jette Krarup orienterede fra Dameklubben, at årets ”kamp” mellem damerne og herrene (Kønnenes 
kamp) igen i år var forløbet godt og igen med damerne som vindere. Desuden havde klubben gennemført en 
Minimalgolf turnering med succes. 

Pkt. 8 Kaare Andresen udtrykte tilfredshed med tingenes tilstand. Kaare bad desuden om, at hovedklubben 
genanskaffede tidligere tiders papir dækservietter evt. i lamineret form, da man så var fri for altid at skulle 
lægge dug på bordene. Desuden efterlyste Kaare, at der blev sat numre på ”Next tee skiltene”. Ivar oplyste, at 
Erik (smed) Rasmussen allerede var i gang med at løse opgaven. 

Pkt. 9 Birgit Klerens oplyste, at Seniorklubben havde afviklet sit ”Seniormesterskab” med succes, og desuden 
for blot en uge siden havde afsluttet årets seniortur til Fåborg for i alt 50 medlemmer ligeledes med succes. 

Pkt. 10 Fyraftensklubben kører planmæssigt og til alles tilfredshed. 

Pkt. 11 Berit Abildtrup oplyste, at Kaninklubben afvikler en Kaninmatch tirsdag den 14. september foreløbig 
med 24 deltagere. Der blev spurgt, om det sorte teested blev brugt af begynderne/kaninerne, hvortil det blev 
svaret, at kun ganske få benyttede disse, men at muligheden blev italesat for de nye golfere. Ivar anførte, at 
fra og med næste forår, så blev de gule og røde teesteder erstattet af nye ”afstandsmarkeringer” med tal, 
ligesom der også blev etableret en afstandsmarkering for blåt teested. 

Pkt. 12 Bjarne Hansen oplyste, at Turneringsudvalget holdt møde torsdag den 16. september. Der var i 
udvalget overvejelser om, hvordan man kunne trække flere mennesker til klubmesterskaberne. En af disse 
overvejelser gik på at etablere en selvstændig nettoturnering, hvor der sideløbende med brutto 
slagspilsmesterskaberne for de sædvanligvis 40 deltagere med start fra hul 1 blev afviklet en almindelig 
stablefordturnering for et tilsvarende antal deltagere med start fra hul 10. 

Bjarne oplyste videre, at klubmesterskaber i hulspil som bekendt blev afviklet i weekenden den 18. – 19. 
september, og at der var gratis vin og chips på finaledagen. 

Pkt. 13 Berit Abildtrup oplyste, at bridgeaftenerne startede på den 26. oktober med foreløbig 28 deltagere, og 
at desuden var nybegyndere, der ønskede undervisning, som Ib Hjelmsmark står for. 

Pkt. 14 Jette Krarup ønskede ”papvin” retur både som hvid, rosé og rød, idet de små flasker i køleren både var 
dyre og udrikkelige. Flere andre mødedeltagere støttede dette. Der blev desuden spurgt til fremtidig 
leverandør af vin. Erik svarede, at den nye Sponsorudvalgsformand arbejder på sagen. 

 
Mødet blev afsluttet kl. 16:30. 
Næste møde afholdes tirsdag den 26. oktober 2021 kl. 15:00 i klubben. 
 
 

/ENP 


