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Marielyst Golf Klub 
 

 

 

20. november 2021 

 

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 17. november 2021 kl. 15.30 

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

Afbud fra: Erik Rasmussen (ER) 

Dagsorden: 

1. Velkomst og orientering v/formanden. 
2. Referat af møde den 20. 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. 

 
Ad 1. 
ENP bød velkommen til mødet, hvor ER har meldt afbud pga. knæoperation. Bestyrelsen ønsker god bedring.  
ENP oplyste, at der den 28. oktober havde været afholdt et møde mellem formændene i de 5 klubber på Lol-
land-Falster (LF). Marielyst Golf Klub havde været vært for dette møde, hvor der bl.a. var blevet orienteret om 
løst og fast fra respektive klubber samt drøftet samarbejdsrelationer de 5 klubber imellem, herunder emner i 
relation til Visit LF samt Golf&Go’nat-samarbejdet, der er et samarbejde mellem golfklubberne og en række 
hoteller på LF omkring golfophold for enkeltpersoner og grupper. ENP kunne oplyse, at der også i 2022 var op-
nået enighed om at fortsætte venskabsaftalen med greenfee til ½ pris hos hinanden. Herefter orienterede ENP 
om møde afholdt med Jan Petersen vedr. Klubbens Regionsgolf. Der oprettes fra sæson 2022 et Veteran A 
hold som noget nyt. Derudover tilmeldes et hold B, C og D samt et veteran B og et superveteran B hold, som 
klubben plejer at deltage med. ENP oplyste dernæst, at der den 3. november 2021 blev afholdt et DGU-regio-
nalmøde i Golfklubben Storstrømmen som LP deltog i, og at ED havde deltaget i et møde arrangeret af Busi-
ness LF om bl.a. reklamefremstød og bestræbelserne på af få flere hoteller med i Golf&Go’nat-samarbejdet. 
Endelig havde Marielyst Turist- og Erhvervsforening afviklet deres årlige generalforsamling torsdag den 4. no-
vember, som MGK også var indbudt til. 
 
Ad 2. 
Der var ingen bemærkninger til referat fra B-møde den 2. og 20. september 2021. Referat herfra er udsendt 
som nyhedsbrev til klubben medlemmer.  
 
Ad 3. 
AJ orienterede om medlems status og økonomi. Klubben har over året mistet ca. 35 fuldtidsmedlemmer mens 
der er status quo på øvrige medlemskategorier. Alt i alt har klubben dags dato 695 aktive medlemmer og 61 
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passive. Det blev besluttet at gøre en ekstra indsats på rekrutteringsområdet i den kommende sæson. Plan 
herfor skal lægges.  
Antallet af greenfeegæster har i 2021 været lidt højere end i 2020 med ca. 6.000 betalende gæster. Imidlertid 
har greenfee indtægterne været lidt lavere men stadig over budgettet. De mindre indtægter skyldes efter al 
sandsynlighed et større antal greenfeegæster med rabataftale (Golf&Go’nat, Golfhæftet m.v.).  
Indtægterne på boldautomater og på udlejning af buggyer ligger et godt stykke over budget med hhv. 71.000, - 
kr. og 92.000, - kr. og dermed rekordstort.  
Proshoppen holder stadig et overskud på godt 200.000, - kr. mod et budget på 100.000, - kr. 
Kantinedriften er lidt bagud i forhold til budget og det samme gælder indtægter på sponsorer. Der vil i den 
kommende sæson blive gjort en ekstra indsats for at forbedre disse to områder.  
Alt i alt ligger indtægtsniveauet pænt over budget. 
 
Udgiftsmæssigt ligger vi højt, men inden for budget. Specielt har der over året været ekstraudgifter på maskin-
vedligehold, drift af maskinhus og drift af klubhus. Vedrørende sidstnævnte indgår køb af byggematerialer til 
klubbens nye buggyoverdækning, hvis opførelse endnu afventer en byggetilladelse fra Guldborgsund kom-
mune.  
 
Samlet set ser klubbens økonomi fornuftig ud. Dog henstillet til sparsommelighed resten af året.  
 
Ad 4. 
Baneudvalget: IC orienterede om, at der er udsendt referat af et for nylig afholdt møde i udvalget, hvor bl.a. 
efterårets og vinterens arbejde på banen blev drøftet. Fældning af træer, etablering af stier og overgange samt 
andet vedligeholdelsesarbejde igangsættes afhængig af tid og rådige hænder samt vejr og vind. Den blå trak-
tor skal have ny gearkasse, hvilket sker på garantien. Der ses på muligheden for at bytte en greenklipper ud 
med en anden i forhold til leasing-aftalen. 
  
Der er til medlemmerne udsendt nyhedsbrev vedr. spil på banen i vinterperioden. Der henstilles til, at givne 
retningslinjer og vinterregler følges/respekteres. 
 
Der arbejdes pt. på en ajourføring af klubbens baneguide, der for sæson 2022 vil indeholde et par ændringer, 
som bl.a. omfatter ændrede teestedsmarkeringer, afstandsangivelser og fjernelse af out of bounds pæle mel-
lem hul 16 og 17. De sidste småjusteringer/rettelser vedr. bl.a. sponsorer og grafik udføres i den kommende 
uge, hvorefter baneguiden i starten af det nye år kan genoptrykkes ved Ingenium Golf i et antal af 1000 stk. 
Det blev i forlængelse heraf drøftet, om det ikke var tid til at gennemgå og revurdere klubbens Masterplan 
bl.a. i relation til en forventet ny rating af banen i 2022. 
 
I tilslutning til hul 18 og den på sidste generalforsamling i juni måned vedtagne tilbageføring af det oprettede 
midlertidige teested til oprindelig placering på ”højen” har bestyrelsen nu besluttet IKKE at gøre yderligere i 
relation til den ellers planlagte ændring af hulforløbet på hul 18. Det har således ikke været muligt for bestyrel-
sen at opnå lydhørhed for en ændring af hullet. Bestyrelsen anser hermed sagen afsluttet. 
 
IC oplyste, at der på sidste KiK-møde var drøftet et behov for at holde banen lukket om formiddagen på man-
dage for at give greenkeeperne ro til at pleje banen efter en weekend med mange spillere. Manneklubben ud-
trykte i den forbindelse forståelse for ønsket om, at der først bliver teet ud kl. 10:00. Alternativet er, at de tre 
klubber spiller tirsdag, onsdage og torsdage. Drøftes videre med dem. 
 
IC oplyste afslutningsvis, at lyset nu var blev genetableret på P-plads og vej mellem hul 8 og Greenkeepergår-
den ved et målrettet stykke frivilligt gravearbejde den 27. – 28. oktober. 
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Sportsudvalget: LP arbejder på at få etableret et juniorudvalg samt få skabt et fælles mødeforum i relation til 
arbejdet med begyndere, elitespillere, juniorspillere og Regionsgolf. LP oplyste desuden, at hun havde deltaget 
i et DGU-regionalmøde i Golfklubben Storstrømmen den 3. november, hvor en række fælles udfordringer og 
DGU-tilbud blev drøftet.  
 
Sponsorudvalget: Referat fra seneste møde den 15. november blev kort gennemgået. LW arbejder på igen at 
få en sponsoraftale med Louis Nielsen. Der er indgået aftale med den nye ejer af MENU om fortsat levering af 
øl/vand til salg i klubben og om sponsorat. Udvalget arbejder på yderligere sponsorater. Det er besluttet at 
flytte Sponsordagen til fredag den 10. juni 2022. Desuden er det besluttet i år at udsende en julehilsen (uden 
julegave) til alle sponsorer med tak for samarbejdet og med information om aktiviteter i 2022. ED sender ud-
kast til en sådan julehilsen til LW og LP før udsendelse. Der afholdes nyt møde i sponsorudvalget den 17. ja-
nuar 2022. 
 
Husudvalget: DGU-møde om rekruttering. IC deltog i mødet og orienterede herom. DGU ønsker at støtte op 
om rekruttering af nye medlemsgrupper fx kvinder samt golf eller events for udvalgte grupper og stiller i den 
forbindelse konsulentbistand til rådighed. Golfklubben skal etablere et rekrutteringsudvalg samt stille træner-
kapacitet til rådighed. Bestyrelsen er opmærksomme på, at vi skal øge vores rekrutteringsaktivitet. Det blev 
dog besluttet ikke at deltage i DGU’s tilbud om konsulentbistand, men at vi i løbet af 2022 skal arbejde på til-
tag for at tiltrække nye medlemmer. 
  
ED orienterede om, at der 15. november 2021 blev afholdt møde (information/referat er udsendt særskilt) i 
Visit L&F vedr. samarbejdet Golf&Go’nat, hvor udvalgte hoteller og alle golfklubber på LF samarbejder om at 
udbyde et tilbud indeholdende golf, overnatning og mad. Der var enighed om at tilbyde yderligere 5 overnat-
ningssteder, bl.a. Hotel Nørrevang og Mejerigården at deltage i ordningen. Hidtil har tilbuddet udelukkende 
været udbudt i Danmark, men på forsøgsbasis ønskes tilbuddet nu også markedsført i Sydsverige i foråret 22. 
Dette betyder en kontingentstigning på kr. 1.500,00 for 2022, hvilket blev godkendt. 
  
Øl, vand og vin stiger pr. 1. januar 2022 til 20 kr. pr. stk./glas. Leasingaftalen på vores nuværende kaffema-
skine udløber med udgangen af november måned 2021 og LW har indhentet tilbud på en ny kaffemaskine. Det 
blev besluttet, at vi fremadrettet skal samarbejde med Kaffe Mesteren, som opstiller og servicerer en ny kaffe-
maskine. Prisen pr. kop stiger til kr. 10 ved samme lejlighed. Det bliver muligt at betale med dankort og Mo-
bile Pay.   
 
Frivilligudvalget: Hustilsynet starter sit tilsyn i Marielyst Grundejerforening i uge 47. Der er i den forbindelse 
trykt nye postkassesedler (til hver af de følgende 5 måneder) og trafikveste til deltagerne. Alle ønskes en god 
tur rundt. 
 
Ad 5 
Udsat til næste møde. ENP opfordrede bestyrelsens medlemmer til hver især at gennemgå listen med punkter 
til opfølgning til næste møde.  
 
Ad 6 
Drøftet og behandlet undervejs på mødet. 
 
Ad 7 
Klubben Årskalender 2022 blev gennemgået og rettet til. Kalenderen udsendes sammen med referat.  
Næste møde blev aftalt til mandag den 13. december 2021 kl. 15:30. 
Mødet sluttede kl. 19.30 

ED/ENP 


