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Marielyst Golf Klub 
 

 

27. oktober 2021 

 

Referat af Klubber i Klubben (KiK) møde tirsdag den 26.oktober 2021  

Deltagere: Erik Nordahl-Pedersen (formand), Ivar Christensen (Baneudvalget), Berit Abildtrup og Dorit Friis 
Hansen (dameklubben), Jytte Balsløv Jørgensen og John P. Pedersen (seniorklubben), Kaare Andresen og Kai H. 
Pedersen (Manneklubben), Marianne Krainer (Fyraftensklubben), Gerner Abildtrup (Begynderudvalget, 
Bridgeklubben og Kaninklubben), Bjarne Hansen (Turneringsudvalget), Camilla B. Lundquist (sekretariatsleder. 

Afbud: Alfred Jensen (næstformand og kasserer), Elsebeth Dalby (formand Husudvalget). 

Dagsorden: 

1. Velkomst og orientering v/formanden. 

2. Opfølgning på referat fra sidste møde (31. 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 2022. 

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 (30. marts 2022 kl. 15.00 jf. klubbens årskalender). 

 

Pkt. 1 Klubbens formanden bød velkommen til årets sidste KiK-møde, hvor vi udover at tage afsked med året, 
der næsten er gået, også skal se lidt ind i det nye år under dagsordenens punkt 5. Når jeg ser tilbage på året 
2021, så ser jeg først og fremmest tilbage på et år med travlhed, mange aktiviteter og en golfbane, der har 
stået smukkere end nogensinde før. Jeg ser også et år med nærvær, hygge og godt samarbejde os klubber 
imellem. Én ting – et emne – har imidlertid domineret og skæmmet helhedsindtrykket alt, alt for meget og det 
er den megen snak om teested 18 og hul 18. 

Det bringer mig/os frem til et – for en demokratisk styret forening – vigtigt spørgsmål: Hvem er det egentlig, 
der har ansvaret for klubbens samlede drift, styring, sikkerhed, økonomi osv.? Det er vel den på 
generalforsamlingen valgte bestyrelse – og dem alene! Klubberne i Klubben har i tilslutning hertil et ansvar for, 
at moderklubbens valgte bestyrelse støttes/bakkes op i de beslutninger, der nu en gang bør og skal træffes 
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vedrørende klubbens daglige drift – herunder også drift og vedligehold af selve golfbanen. Hvis denne 
opbakning falder bort eller værre endnu, hvis beslutninger truffet af moderklubbens bestyrelse miskrediteres 
eller direkte modarbejdes, så bringes selve grundlaget for klubbens eksistens i fare – så forsvinder nærværet, 
hyggen og det gode samarbejde, og det må for alt i verden ikke ske. 

Vi må og SKAL alle arbejde i samme retning og for den samme sag. 

Formanden gennemgik efter denne indledning kort en række aktiviteter siden sidste møde som følger: 

- Status Buggyoverdækningen: Landzonetilladelse modtaget fra Guldborgsund Kommune 28. september 2021. 
Byggetilladelse forventes i slutningen af oktober måned 2021, hvorefter Henning og hans hjælpere går i gang 
med selve byggeriet. Stolpesko er støbt. El-arbejde forventes udført primo november 2021. Maling af træværk 
er udført af malerteamet under kyndig ledelse af Kurt Ibsen. 

- Belysning vej og P-plads: Der er konstateret overgang (fugt) i ledningsnettet, hvorfor vejen til og fra klubhuset 
har været mørkelagt den senere tid. Nye kabler lagt i jorden onsdag den 27. oktober. Strøm til lygtepæle 
etableres torsdag den 28. oktober, hvorefter der skulle være lys på P-plads og vej igen efter mørkefald. 

- Fejring af Harry´s 70-års fødselsdag den 26. september forløb godt og til Harry´s fulde tilfredshed. Tak til alle 
for den megen opmærksomhed.   

- Lolland-Falster mesterskaberne blev i år afviklet i Falster Golfklub den 2. oktober 2021 og til alles fulde 
tilfredshed. Tre af vinderne kom fra Marielyst Golf Klub. Se klubbens hjemmeside.  

- Fjernsynsudsendelse i DR1 den 21. oktober (optaget den 17. og 18 august 2021) om sommerhusstriden i 
Marielyst Feriecenter bragte bl.a. en god omtale af Marielyst Golf Klub på landsdækkende TV. Erik Nordahl var 
uopfordret blevet bedt om at deltage af DR1 og et sådant tilbud siger man ikke nej til. 

- Klubbens afslutningsturnering den 23. oktober 2021 forløb over al forventning med fint vejr, højt humør, god 
mad og sublim underholdning v/Stigmusik.  

- Petanque- og Krolf klubben havde 25-års jubilæum onsdag den 20. oktober 2021. Erik Nordahl deltog.  

- Golfklubformænd på Lolland-Falster afviklede deres årlige fællesmøde torsdag den 21. oktober, hvor der bl.a. 
blev drøftet deltagelse i Visit Lolland-Falster samt Golf & Godnat samarbejdet med hoteller på Lolland-Falster. 
Desuden blev det indbyrdes samarbejde golfklubberne imellem drøftet. Det kan i den forbindelse oplyses, at 
det blev besluttet at videreføre venskabsaftalen med ½ greenfee på de øvrige golfbaner på Lolland-Falster og 
Møn.  

Pkt. 2 Under bemærkninger til referat fra det ordinære KiK-møde den 31. august 2021, hvor det blev besluttet, 
at hver klub i klubben skulle komme med forslag/input til det af baneudvalget udarbejdede oplæg til et nyt 
hulforløb på hul 18, udtalte såvel Manneklub som Seniorklub at de ikke ønskede at indgå i en arbejdsgruppe, 
der skulle udarbejde et endeligt forslag og plan for hul 18 og dermed et forslag til fremlæggelse på klubbens 
næste generalforsamling den 9. april 2022. 

Formanden anførte i tilslutning hertil, at det ikke var en option ingenting at gøre. Det var en ubestridt 
kendsgerning, at der var en sikkerhedsrisiko i forbindelse med teestedets placering, ligesom der i øvrigt er det 
ved flere andre teesteder/huller, hvor der også er gjort eller skal gøres noget ved problemet. Det virker derfor 
mærkeligt, at to af de mest markante klubber i klubben ikke ønsker at tage et medansvar for en løsning af 
problemet ved at indgå i en arbejdsgruppe, hvor de forskellige muligheder kan drøftes og den bedste løsning 
findes. 

Manneklubben svarede hertil, at Baneudvalget bare kunne sætte et net op ved teestedet og desuden beskære 
al beplantning ned til en passende højde. Det blev af formanden for Baneudvalget og formanden for klubben 
anført, at Dansk Golf Union´s banekonsulent og ekspert havde anbefalet klubben at flytte teestedet 15-20 
meter frem og ud af risikozonen, idet et net, beskæring af vegetation samt andre foranstaltninger ikke ville 
løse risikoen ved teestedet nuværende placering. Desuden ønskede hverken Baneudvalg eller klubbens 
bestyrelse at sætte et net op, når det nu fra frarådet af DGU´s ekspert på området. 
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Efter en længere og resultatløs drøftelse af emnet blev der opnået enighed om, at gå videre med mødets 
dagsorden. Formanden anførte i forbindelse hermed, at klubbens baneudvalg og bestyrelse i forening så alene 
måtte en løsning på sikkerhedsproblemet ved teested 18 og forelægge dette for klubben generalforsamling. 

Pkt. 3 I fravær af klubbens kasserer Alfred Jensen henviste formanden til referat fra sidste møde, hvor det stod 
skrevet at klubben alt i alt til dato har haft flere indtægter end forventet, men til gengæld også flere udgifter til 
bl.a. banevedligehold og materielanskaffelser. Samlet set ser det fornuftigt ud også for så vidt angår et stort 
set uændret medlemstal i forhold til samme tid sidste år. 

Pkt. 4 Formanden for baneudvalget gav en længere redegørelse for banens tilstand, der samlet set må siges at 
være god takket være barmhjertige vejrguder sæsonen igennem.  

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 fra medio december til medio marts og at der 
allerede er opsat/nedgravet nye ”vinterkopper”. Marianne Krainer ønskede disse markeret med flag, da de var 
svære at se. 

Ivar anførte, at der i vinterens løb ville blive gennemført en del vedligeholdelsesarbejde på banen, herunder 
bl.a. justering af visse bunkers samt udjævning af alle overgange i forbindelse med vandløb/dræningskanaler. 

Ivar oplyste afslutningsvis at det fra start næste sæson ville blive opstillet nye teestedsmarkeringer med tal i 
stedet for farver, og at der ved samme lejlighed ville blive etableret et ”blåt” teested – i hovedsagen som en 
kombination af nuværende gule og røde teesteder. Vinterregler vil blive bekendtgjort ved nyhedsbrev, hvori 
der bl.a. vil være et link til introduktionsvideo om frostskader, som Manneklubben desuden ville udsende til 
deres medlemmer via Camilla. 

Der udspandt sig en kort drøftelse af greenkeepernes behov for at kunne arbejde på banen uden forstyrrende 
spillere specielt om mandagen (efter en weekend uden banepleje). Manneklubben udtrykte forståelse for et 
ønske om, at der først blev teet ud kl. 10.00 om mandagen i stedet for som nu kl. 09.00. Alternativet hertil er, 
at de tre klubber i klubben spiller tirsdag, onsdag og torsdag i stedet for som nu mandag, tirsdag og onsdag. 

Pkt. 5 Klubbens årskalender for 2022 blev gennemgået og ajourført (er udsendt med dette referat). 

Pkt. 6 Forslag fra Seniorklubben om at oprette et særligt ”Velkomstteam”, der skal byde velkommen og bistå 
grupper af besøgende på vores bane sæsonen igennem. Der var stor opbakning til dette forslag og ligeledes 
villighed til løse opgaven efter behov. Det blev aftalt, at sekretariatslederen (Camilla) retter henvendelse til en 
af de 3 klubber i klubben, når behov opstår. De tre klubber i klubben vil så selv finde ud af hvem og hvor 
mange hjælpere der er brug for fra gang til gang (ca. 5-6 gange årligt). Erik Nordahl påtog sig opgaven at 
formulere et udkast til vejledning for området, som så kunne drøftes på næste møde i KiK til foråret. 

Pkt. 7 Berit Abildtrup orienterede fra Dameklubben, at årets generalforsamling var afviklet og at hun var 
blevet valgt til ny formand og Joyce som sekretær. Desuden havde man oprettet et rejseudvalg, der skulle 
planlægge næste års dametur. Desuden havde man afholdt et fællesmøde dameklubberne imellem på LF. 

Pkt. 8 Kaare Andresen oplyste, at også Manneklubben havde afviklet deres årlige generalforsamling og at ny 
kasserer (John Petersen) var blevet valgt ind. Kaare udtrykte tilfredshed med tingenes tilstand og den af Ivar 
givne beretning fra Baneudvalget. 

Pkt. 9 Jytte Balsløv Jørgensen oplyste, at også de havde afviklet den årlige generalforsamling, hvor der var 
genvalg over hele linjen. Seniorklubbens tur til august næste år vil efter al sandsynlighed gå til Pejsegården, da 
alternative overnatningssteder var udsolgte.  

Pkt. 10 Fyraftensklubben havde oplevet en del brok over deres gunstart fra hul 1, 8 og 9. Det blev forslået, at 
denne gunstartform blev bekendtgjort over Golfbox, så medlemmer og gæster fra start blev gjort bekendt 
med tingenes tilstand. 

Pkt. 11 Gerne Abildtrup oplyste, at Kaninklubben var ”gået i vinterhi” og først dukke op igen til Golfens Dag 
den 24. april 2022. Gerner oplyste videre, at der var planer om at samle prøvemedlemmer i hold, som så 
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startede uddannelse 4-5 gange over sæsonen og ikke som nu løbende. Desuden ville der næste år blive 
oprettet særlige weekendhold efter behold for især ”københavnere”. Kaninklubben ville starte op tirsdag den 
3. maj 2022. 

Pkt. 12 Bjarne Hansen udleverede en tentativ turneringsplan for 2022. Det blev herunder oplyste, at 
Afslutningsturneringen efter ønske var rykket til sidste lørdag i oktober. Lolland-Falster mesterskaberne vil i 
2022 falde den første lørdag i oktober ved Golfklubben Storstrømmen.  

Der arbejdes pt. på afklaring af sponsoraftaler på visse turneringen.  

Pkt. 13 Gerne Abildtrup oplyste, at bridgeklubben startede op dags dato og at der ved samme lejlighed blev 
afholdt en lille ”proforma generalforsamling”, idet der kun havde været afviklet en enkelt spilleaften i den 
forgangne sæson.  

Pkt. 14 Under eventuelt blev det af Manneklubben anført, at man havde et rigtig godt samarbejde med 
sekretariatslederen, der både var hjælpsom og hurtig. 

 
Mødet blev afsluttet kl. 17:30. 
Næste møde afholdes onsdag den 30. marts 2022 kl. 15:00 i klubben. 
 
 

/ENP 


