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Marielyst Golf Klub 
 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 20. september 2021 kl. 15.30 

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

Afbud: Erik Rasmussen, LW deltog i første del af mødet 

Dagsorden: 

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

Bilag: Punkter til opfølgning dateret 1/9-2021. 
 
 
Ad 1. og 2 
ENP bød velkommen til2. del af bestyrelsesmøde afholdt den 1. september 2021 og at referat herfra 
var godkendt over mail af alle medlemmer. Dagens møde ville derfor ikke omhandle pkt. 3 og 4 men 
alene punkter til opfølgning, drøftelse og behandling. Af hensyn til at LW, der er nødt til at køre tidli-
gere, tages de punkter, hvor LW er involveret først. 

 

Ad 5 og 6 

Nye E-mailadresser: 
ENP oplyste indledningsvis, at bestyrelsen allerede havde godkendt indførelse af ”forretnings E-mail-
adresser” til erstatning for klubbens og bestyrelsens hidtil anvendte private E-mailadresser. Klubben 
har i øjeblikket to officielle E-mailadresser: gk118@mail.dk og sekretariatet@marielystgolfklub.dk , 
hvor førstnævnte vil blive udfaset over det næste halve års tid. Derudover bruges mailadressen 
greenkeeperne@marielystgolfklub.dk , til henvendelser til og fra greenkeepergården. Nu oprettes så 
følgende syv nye E-mailadresser: 

formand@marielystgolfklub.dk 

kasserer@marielystgolfklub.dk 

baneudvalg@marielystgolfklub.dk 

husudvalg@marielystgolfklub.dk 

sportsudvalg@marielystgolfklub.dk 

sponsorudvalg@marielystgolfklub.dk og 

frivilligudvalg@marielystgolfklub.dk 

Bøtø Ringvej 2 
4873 Væggerløse 
Tlf. +45 54134183 

Mail: gk118@mail.dk 
www.marielystgolfklub.dk 
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Herved har hver af de primære funktioner i Marielyst Golf Klub sin egen unikke E-mailadresse, som 
kan gå i ”arv”, når funktionerne over tid skifter ejermand. På denne måde lettes overdragelse og vigtig 
historik bevares. LW iværksætter snarest muligt.  

IT-platform:  
Som drøftet på sidste B-møde er tanken, at alle såvel medarbejdere som udvalg fremadrettet skal ar-
bejde ”i skyen” eller rettere på klubbens server OneDrive. Herved bevares vigtig historik over tid, lige-
som andre af klubbens medarbejdere og medlemmer med adgang til OneDrive kan arbejde i og 
gemme filer i en ensartet og overskuelig mappestruktur, der aldrig bliver væk. LW anførte, at der na-
turligvis skal udarbejdes retningslinjer for samt gennemføres vejledning i, hvordan denne nye arbejds-
form udføres af alle brugere blandt ansatte, bestyrelsesmedlemmer og udvalg, hvad enten man sid-
der hjemme eller i klubben og arbejder. På sigt kunne man forestille sig, at også Klubber-i-Klubben vil 
kunne anvende denne fælles platform. LW arbejder videre med opgaven.  

Annoncering via mail: 
ENP oplyste, at han var blevet gjort opmærksom på, at det ikke var tilladt at ”pådutte” klubbens med-
lemmer reklamespots/sponsormails i udsendte Nyhedsbreve til medlemmerne, jf. den nu gældende 
Spamlovgivning. LP oplyste hertil, at klubben har udarbejdet sponsoraftaler, som indeholder aftale 
om, at der kan udsendes 4 annonceringer pr. år på denne måde. ENP anførte, at klubben fremadret-
tet skal sikre, at gældende lovgivning overholdes vedr. annoncering. LW undersøger, hvordan det kan 
lade sig gennemføre.  

Markedsføring og annoncevirksomhed: 
ENP foreslog, at klubben fremadrettet arbejder mod en mere ensrettet profil i klubbens foldere, pam-
fletter, flyers, korrespondance m.v. Som der er nu, er der ikke rigtigt nogen rød tråd i layoutet af vores 
trykte materialer samt udtryk på hjemmesiden. LW får til opgave at koordinere og ensrette området. I 
samme ombæring bør/skal hjemmesiden gennemgås og ajourføres, da den indeholder mange foræl-
dede og/eller ukorrekte oplysninger.  

Tee-steds- og afstandsmarkeinger: 
ENP indledte med at sige, at bestyrelsen flere gange tidligere havde drøftet et forslag om at udskifte 
den nu udtjente farvede teesteds- og afstandsmarkeringer med nye og mere æstetisk korrekte marke-
ringer, der med tal viste aktuelt teested og afstand til midt green. Det er således allerede besluttet, at 
de farvede markeringer udskiftes i foråret 2022, hvor der samtidig oprettes/markeres for et såkaldt 
blåt teested, da damefusionsholdes, der spiller fra blåt teested, fra og med det følgende år får hjem-
meklub i MGK.  

Klubben har modtaget et konkret tilbud på sådanne nye teesteds- og afstandsmarkeringer. Tilbuddet 
gås nu igennem og sammenlignes med, hvad der kan findes af sammenlignelige produkter, hvorefter 
der træffes beslutning, om det modtagne tilbud skal accepteres eller ej. Da der tillige indgår en even-
tuel sponsoraftale i købet, har LW fået til opgave at gå videre med sagen. Beslutning forventes truffet 
på næste bestyrelsesmøde. 

Harry`s 70-års fødselsdag: 
Efter ønske fra Harry selv blev det besluttet kun at afholde et lille, sluttet morgenmadsarrangement for 
Harry fredag den 24. september i anledning af hans 70 års fødselsdag søndag den 26. september og 
næsten 15 års tjeneste ved MGK. ENP orienterer relevante medlemmer, køber en gave fra klubben 
og sørger for morgenbord. (Det kan i skrivende stund oplyses, at Harry havde en god formiddag. Jeg 
skulle hilse og sige tak til alle) 

Afslutningsmatch: 
Festudvalget har ansøgt om et tilskud på kr. 2.000,- til musikalsk underholdning ved spisningen efter 
afslutningsmatchen. Det blev besluttet at yde det ønskede tilskud. 

Generalforsamlinger i Klubber-i-Klubben den 3. og 4. oktober 2021: 
I forbindelse med Manneklubbens generalforsamling den 3. oktober 2021 er der til medlemmernes 



3 
 

orientering udsendt forslag til ændring af hul 18, som aftalt på KiK-møde den 31. august 2021. Det 
forventes tillige, at emnet drøftes på Dameklubbens generalforsamling dagen efter. ENP deltager i 
førstnævnte generalforsamling. 

Hustilsyn for Marielyst Grundejerforening.  
ENP oplyste, at der er indgået en ny samarbejdsaftale for 2020/2021 og at hustilsynet igen i den kom-
mende vintersæson gennemføres af i alt 31 frivillige medlemmer, der alle er indkaldt til orienterings-
møde fredag den 1. oktober kl. 12.00 i klubben, hvor der tillige afholdes klubbens årlige Frivilligdag 
med start kl. 13.00.  

Frivilligdag den 1. oktober 2021 (turnering med efterfølgende spisning): 
ED orienterede om, at der er udsendt ca. 100 indbydelser til frivillige, som i årets løb har bidraget med 
stort og småt i og omkring klubben. Listen med indbudte blev gennemgået. Menu fra sponsor Hotel 
Falster er indhentet og hjælpere udefra er rekrutteret. Sidste frist for tilmelding var 21. september 
2021 (64 tilmeldte). 

Buggy-overdækning: 
ENP orienterede om, at der er støbt stolpesko. Der skal nu blot ca. 10 cm stabilgrus på, der skal vi-
breret, før selve byggeriet (når byggetilladelse er modtaget) kan påbegyndes. 

Der blev i forbindelse hermed spurgt til, hvad det egentlig koster at have en buggy til opladning på 
årsbasis. Mogens Hemmingsen undersøger dette. 

Derudover blev det kort drøftet, at overdækningen på klubbens terrasse nok skal udskiftes indenfor 
de næste par år. Emnet vil blive drøftet fremadrettet. 

Vejbelysning: 
På forespørgsel omkring manglende vejbelysning på og omkring P-pladsen blev det oplyst, at strøm-
men bevidst er afbrudt til udendørsbelysningen som følge af overgang i ledningssystemet. Før op-
gravning og udskiftning af eksisterende kabler og ledninger bedes Mogens Hemmingsen om at give 
et overslag over opgavens omfang. ENP aktion.  

Ny baneguide udarbejdes: 
ENP oplyste at klubbens nuværende baneguide fra 2017 er udsolgt. Da den trykte baneguide stadig 
efterspørges, bør en ny opdateret version trykkes. Camilla og Mike har foretaget rettelser til den nu-
værende. CO-print skal spørges om pris på nyt optryk. ENP aktion. 

Regionsgolf: 
ENP orienterede om, at der afholdes sæsonafslutning for regionsgolf torsdag den 7. oktober for hold-
kaptajnerne. Der skal findes to nye holdkaptajner for hhv. C- og D-holdet idet Alf og Per Dorf stopper. 
ENP deltager.  

Generalforsamling/repræsentantskabsmøde Business Lolland-Falster: 
Afholdes 27. september 2021. MGK deltager ikke.  

Æresmedlemmer: 
ENP arbejder hen over vinteren på et ”skriv” om Marielyst Golfklubs historie. I den forbindelse blev 
det drøftet, om klubben skal udnævne æresmedlemmer. Emnet tages op på næste B-møde.  

Øvrige punkter til opfølgning  
Listen med punkter til opfølgning blev gennemgået og ajourført.  

Ad Eventuelt og fastsættelse af næste møde 
Næste møde blev aftalt til onsdag den 17. november 2021 kl. 15.30. 

Mødet blev afsluttet kl. 19.35. 

ED/ENP 


