
Marielyst Golf Klub  
  
  
  
  

Bøtø Ringvej 2 
4873 Væggerløse 

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

www.marielystgolfklub.dk 

Den 1. oktober 2021 

 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 1. september 2021 kl. 15.30-19.00 

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

 
Dagsorden: 

1. Velkomst og orientering v/formanden 
2. Opfølgning på referat af møde den 18. juli 2021 
3. Status medlemmer og økonomi 
4. Status på arbejdet i udvalg 
5. Gennemgang af punkter til opfølgning 
6. Forslag til drøftelse og behandling 
7. Eventuelt, herunder fastsættelse/bekræftelse af næste møde 

 
Bilag: Punkter til opfølgning dateret 19.07.2021 
 
Ad 1. 
ENP bød velkommen. Mødelængden bliver fremover som nu med start kl. 15.30 og slut kl. 19.00. LW foreslog, at der 
indimellem også var fokus på det sociale i bestyrelsen, hvilket de øvrige i bestyrelsen tilsluttede sig. 
ENP opfordrede til, at bestyrelsen står sammen, hjælper hinanden og bakker hinanden op i forbindelse med møder, 
jubilæer, turneringer m.v. Specielt hvis én får forfald, så må en anden rykke ind og efter bedste evne ”stå på mål!”. 
  
ENP orienterede dernæst kort om besøg af Danmarks Radio (DR), der den 17. august havde været på besøg i Marie-
lyst for at gennemføre interviews og optage billeder til en udsendelsesrække benævnt ”Pind & Frisk” og omhandlen-
de lokalpolitiske emner (Pind og Frisk). I Marielyst var det Marielyst Feriecenter, der var på dagsordenen. I tilslutning 
hertil var holdet også på besøg i Marielyst Golf Klub. Udsendelserne bliver vist i DR i ugerne 41, 42 og 43. 
ENP oplyste, at der dagen forinden den 31. august var afholdt KiK-møde, hvor det gode samarbejde i klubben blev 
styrket og informationer om løst og fast udvekslet. Som aftalt på fællesmødet med DGU's banekonsulent den 5. au-
gust, fremlagde IC baneudvalget/bestyrelsens forslag til "nyt" Hul 18, inspireret af konsulentens oplæg. Det blev be-
sluttet, at hver klub i klubben kommer med input/forslag til det omdelte forslag, og at der så på næste KiK-møde den 
26. oktober nedsætter en lille arbejdsgruppe, der får til opgave at udarbejde et endeligt forslag, samt lave en plan for 
arbejdets udførelse. Forslaget skal være klar til fremlæggelse for generalforsamlingen i april 2022. 
Ibrugtagning af det "nye" hulformat forventes fra sæsonstart 2023. 
Klubmesterskabet i slagspil blev afholdt i weekenden 28.og 29. august med moderat tilslutning. Turneringsudvalget 
arbejder på ændring af afviklingen af mesterskaberne, så der fremover er flere deltagere og tilskuere.  
Klubmesterskabet i hulspil afholdes i weekenden 18. og 19. september. Alle klubbens medlemmer er velkomne til 
hygge og en gratis tår at drikke på finaledagen om søndagen.   
 
Ad 2. 
1. hjælps kursus afvikles torsdag den 30. september 2021. Kurset er lagt på GolfBox, hvor tilmelding kan finde sted. 
Vedr. skilte og mål til bl.a. drivingrange er der indhentet tilbud på disse, ligesom hulnumre til next-tee skiltene er ved 
at blive påsat. 
Bygning af buggyoverdækning igangsættes snarest muligt. Byggetilladelse udestår fortsat. 
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LW har udarbejdet forslag til ny E-mail struktur for bl.a. bestyrelsen, så vi ikke længere skal bruge vores private E-
mailadresser  
IC har ikke kunnet finde information om policy for at spille og kun betale for 9 huller på 18 huls bane. Det blev beslut-
tet, at en sådan ordning ikke skal indføres.  
Der er fremstillet klub-visitkort og klub-anledningskort som kan bruges til repræsentative formål. Anskaffelse af re-
præsentative gaver fx til jubilæer, eksterne samarbejdspartnere m.v. blev kort drøftet i relation til, at der nu er an-
skaffet indgraverede glas til vindere af KM. Emnet tages op på næste møde. 
 
Ad 3. 
AJ orienterede om økonomi. Fremgang i antallet af greenfee spillere, men lille nedgang i greenfeeindtægter idet 
mange greenfeespillere er omfattet af rabatordninger bl.a. fra hotelsamarbejdet, golfhæftet og venskabsklubordnin-
gen. 
Likviditeten er samlet set en smule bedre end året før. Udestående på debitorer (skyldnere) er på ca. 30.000, ca. 
samme beløb som sidste år. Camilla og Lilli arbejder på at inddrive de skyldige beløb.  
AJ har udarbejdet forecast på lønudgifter, som er en smule højere end budgetteret. Fremadrettet skal bl.a. indkøb af 
arbejdstøj og andre personaleudgifter lægges ind i budgettet under løn.  
Udgifterne til banevedligehold og maskiner er pt. højere end budgetteret. IC oplyste, at mange af udgifterne skyldtes 
et efterslæb helt tilbage fra 2018, hvor baneudvalgets budget blev kraftigt reduceret.  
ENP spurgte til de relativt høje revisoromkostninger. AJ oplyste, at timeprisen er høj ved forespørgsler og kontrol.  
Prisen er imidlertid på linje med, hvad andre revisorvirksomheder tage for samme ydelse.  
ENP spurgte til de noget højere priser på EDB-programmer i forhold til sidste år. AJ oplyste, at klubben har haft behov 
for at forny og udvide noget af klubbens software. 
LW forespurgte til konto 2323 vedr. indkøb af edb-systemer. AJ oplyste, at det dækker over en softwareaftale på 
firewall og backup-system, som løber i 3 år.  
AJ oplyste videre, at der pt. arbejdes på udarbejdelse af en regnskabsinstruks, hvori det klar angives hvem der gør 
hvad for så vidt angår bogføring, indkøb, kassebetjening m.v. 
 
Ad 4. 
Baneudvalget: IC orienterede om, at Mike forsøger at bekæmpe svampeangreb på greens. Det planlægges, at som-
mergreens lukkes halvdelen af december, hele januar og februar og halvdelen af marts afhængig af vejret. Mike un-
dersøger mulighed for indkøb af billigere gødning. Der er eftersået på forskellige huller med rødsvingel. Der gennem-
føres forsøg på hul 13 med at genbruge jord fra banen som topdressing.  
Oprensning af søerne skubbes til næste år.  
Fra sæson 2022 fjernes hvide pæle på hul 15, 16 og 17. Ved hjørnet bag greenen på hul 16 placeres fortsat hvide 
pæle og hele vejen ned forbi hul 14.  
Der skal bruges yderligere grus og knust asfalt til den nye buggy-overdækning – pris ca. 15.000,- kr. 
Ud fra prioriteringslisten påbegyndes forskellige opgaver her i efteråret.   
Der udføres beskæringer for at sikre udsyn på flere huller. 
Vandingsprojektet er vendt i baneudvalget og det blev besluttet at nedsætte et udvalg, som arbejder videre med at 
opdele projektet i mindre ambitiøse stykker, som kan iværksættes efterhånden, som vi får råd til det. 
Rigtig mange frivillige gør et stort stykke arbejde for klubben, og vi skal være opmærksomme på at inddrage flere og 
yngre i det frivillige arbejde, så det ikke altid er de samme, der trækker det store læs.  
LW spurgte, hvorfor rough ikke klippes ned. IC forklarede, at det er klubbens holdning at bevare rough af hensyn til 
biodiversitet. Desuden bliver den for tæt, hvis den klippes for tit. På mange huller er bæltet med semirough til gen-
gæld gjort meget bredere end tidligere.  
LW gjorde opmærksom på, at nogle out-of-bounds-pæle er svære at se. Det kræver lidt buskrydning at få dem frem 
igen, ellers må de rykkes frem, så de er synlige. IC tog dette til efterretning. 
ENP spurgte, om det ikke kunne være en idé at etablere et græsdyrkningsareal til rullegræs, som kunne bruges i for-
bindelse med reparationer og anlægsarbejder på banen. IC undersøger muligheden herfor. 
Sports- og Turneringsudvalget: LP refererede til udsendt referat fra Turneringsudvalget. LF mesterskabsmøde af-
holdt i Virket, hvor det blev vedtaget, at der fremover indkøbes præmier og blomster til vinderne. Udgiften til dette 
fordeles på alle klubber. ENP spurgte til status i begynderarbejdet og i juniorarbejdet, nu Flemming Thorsen stopper 
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ved årsskiftet. LP kontakter Harry for at undersøge, om der evt. er forældre til juniorer, som kunne tænke sig at stå 
for dette arbejde. LP undersøger, om 2-3 elitespillere ønsker at deltage i eliteudvalgsarbejdet. ENP udtrykte ønske 
om, at flere bliver inddraget i et regionsholdsudvalg evt. bestående af regionsgolfkoordinatoren og respektive hold-
kaptajner for de enkelte hold (pt. 6 stk.).  
LW anførte, at etablering af et egentligt eliteudvalg måske kunne styrke elitetræningen og måske derigennem til-
trække og ikke mindst fasthold en fast stamme af elitespillere i klubben.  
Markedsførings- og sponsorudvalget: LW er ved at danne sig et overblik over arbejdsopgaverne i udvalget. IC over-
drog tilbud fra Heering på nye teesteds- og afstandsmarkeringer t samt sponsorat. AJ sender materiale vedr. mulige 
sponsorater og sponsorer.   
ENP foreslog, at vi får lavet én eller flere gaveartikler med gravering eller klubbens logo til brug ved forskellige lejlig-
heder. Pt. har vi Pitch-fork med indgravering og glas med indgravering. AJ vil kontakte Glaspuster Line i Væggerløse.  
Husudvalget: Kort orientering om indbydelse til Frivilligdag den 1.oktober 2021. Alle har til opgave at gennemgå li-
sten, inden indbydelse udsendes. Enkelte rettelser til indbydelsen blev indarbejdet.  
LW sørger for fremsendelse af tilbud på ny kaffeautomat.  
 
Behov for revision og genoptrykning af eksisterende baneguide blev kort drøftet. Emnet bliver taget op på næste 
møde, som blev aftalt til mandag den 20. september kl. 15.30 i klubben. Elsebeth sørger for kage til kaffen   
Næste møde bliver en fortsættelse af dette møde med fokus på punkter til opfølgning og sager til drøftel-
se/behandling. 
 
Mødet blev afsluttet kl. 19:10 
 
Bilag: Punkter til opfølgning pr. 1. september 2021 
 
 

ED/ENP 
 

Referatet fortsættes i forbindelse med afvikling af 2. del af mødet (punkt 5 og 6 på dagsordenen) mandag den 20. 
september 2021. 


