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Marielyst Golf Klub 
 

 

 

18. december 2021 

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 13. december 2021 kl. 15.30 

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

Dagsorden: 

1. Velkomst og orientering v/formanden. 
2. Referat af møde den 17. november 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 af næste møde.  

Ad 1. 
ENP bød velkommen og orienterede om dagsordenen, som er en opfølgning fra sidste møde den 17. novem-
ber, hvor ikke alle punkter blev gennemgået. Derfor er der ved dagens møde fokus på punkt 5 og 6. Dog med 
følgende Punkter til orientering:  
Corona-pandemien er tilbage og betyder, at der skal bæres mundmind i Proshop, sprittes af og holdes afstand. 
Så længe vi ikke overskrider antallet på 50 stående, er der for nuværende ikke yderligere restriktioner.  
Ladestandere: DGU har forespurgt, om vi har behov for hurtigladere/elstandere til golfklubben. AJ foreslog, at 
vi kunne have 1-2 ladestandere, hvis et eksternt firma ønsker at etablere og drive disse standere. ENP melder 
tilbage til DGU, at vi har interesse på de her anførte præmisser.  
Vejbelysning: Er etableret og virker. Marielyst El har fremsendt faktura, som er betalt.  
Udlandspraktik: Martin er i udlandspraktik i Italien. Det giver gode input til Martins uddannelse, ligesom klub-
ben vil få gavn af erhvervede færdigheder. Han er tilbage primo marts.  
Hustilsyn: er i gang og første tilsyn er gennemført i uge 47. Næste hustilsyn gennemføres i uge 50/51 og igen i 
uge 2, 6 og 10.  
Regionsgolf Øst: Klubben stiller i den kommende sæson med et B, C og et D hold, et Veteran A og C hold samt 
et Superveteran B hold. Jan Petersen er klubbens koordinator og den man skal henvende sig til, hvis man har 
lyst til at spille Regionsgolf (hulspil). 
Forsikringer: ENP har gennemgået klubbens forsikringer. Vi har de forsikringer, der er nødvendige for en klub 
som vores til dækning af frivillige hjælpere og medarbejdere. Vi betaler i alt ca. 80.000 kr. årligt til forsikringer 
såvel egne forsikringer som gennem DGU (DIF/DGI). Alle forsikringer er tegnet i Tryg. Hertil kommer så en 
Sundhedsforsikring i Top Danmark som dækker vores ansatte medarbejdere. 
Medlemsskabstyper: ENP har gennemført en systematisk sammenligning medlemsskabstyper, kontingentsat-
ser, greenfeepriser m.v. de 6 klubber imellem på LF og Møn med henblik på at identificere prisforskelle og må-
ske få gode ideer. En foreløbig konklusion på gennemgangen er, at Marielyst Golf Klub er klart den billigste 
klub på medlemskab, udslagsbolde og leje af bagskabe, mens vi er på niveau med de andre klubber for så vidt 
angår priser på greenfee, leje af buggy, trolley og udstyr.  
Æresmedlemmer: Kort drøftelse af emnet samt indstilling til næste generalforsamling. 
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Klubbens historie: ENP arbejder fortsat på at få dokumenteret klubbens første 30 års historie (1992-2022). 
Foreløbig er planen at lave en lille bog på ca. 56 sider med facts, billeder, historier og interviews med medlem-
mer i klubben, der har været med fra start. I den forbindelse efterlyses historisk materiale blandt klubbens 
medlemmer. ENP håber at få skriftet færdigt i løbet af foråret/sommeren 2022. 
 
Ad 2. 
Der var ingen bemærkninger til referat fra B-møde den 17. november 2021. Referat herfra er udsendt som ny-
hedsbrev til klubben medlemmer.  
 
Ad 3. 
Punktet blev behandlet på sidste møde, men følgende bemærkninger fremkom:  
 
Økonomi/medlemmer: ENP udtrykte bekymring over nedgang i medlemsantallet på trods af den på landsplan 
ret store fremgang. Årsagen til nedgangen er langt hen ad vejen naturlige årsager som flytning, sygdom m.m. 
Forslag til tiltag for at hverve nye medlemmer blev diskuteret. AJ foreslog, at vi lægger info-materiale i post-
kasserne ved hustilsynsrunderne for at tiltrække eventuelle golfspillere, som bor i området. Golfens dag afvik-
les 24. april 2022. Gratis tirsdagstræning gennemføres i juli måned. AJ foreslog, at man kunne belønne med-
lemmer for at skaffe nye medlemmer. Gode idéer efterlyses til januar mødet.  
Vedrørende udsendt resultatopgørelse for perioden til dato samt fremskrevne budgetter ser klubbens øko-
nomi fornuftig ud. AJ henstillede dog til sparsommelighed resten af indeværende år. 
Ny regnskabsinstruks for registrering, bogføring og betaling af regninger blev kort gennemgået og godkendt. 
AJ anførte afslutningsvis, at klubben nu havde fået den længe ventede byggetilladelse til Buggyoverdæknin-
gen. Nu er det imidlertid blevet for koldt og vådt til at bygge overdækningen færdig. Arbejdet vil blive genopta-
get i foråret 2022. 
Greenklipper: AJ orienterede dernæst om, at vores nuværende greenklipper er slidt op. Havdrup Maskinfor-
retning har givet tilbud på ny John Deere greenklipper til ca. 500.000. Maskinen kan erhverves på en leasingaf-
tale gennem Leasing Fyn med udløb i 2028 til 123.000 pr. år. Pengene til den nye greenklipper er fundet inden 
for budgettet. Bestyrelsen har givet sin opbakning til at udskifte maskinen i starten af 2022.    
 
Ad 4. 
Blev gennemgået på sidste møde. Der henvises desuden til udsendte statusmeddelelser fra udvalg. 
 
Ad 5 
Listen med Punkter til opfølgning blev gennemgået og rettet til.  
 
Ad 6 
Prøvemedlemskab: Pt. koster det 600 kr. for et 8 ugers prøvemedlemskab. ENP foreslår, at det også i 2022 
skal koste 600 kr. Beløbet refunderes ved indmeldelse i fuldt 1A medlemskab. Perioden skal fortsat være 8 
uger. 2 x teori, 6 x træning hos Harry. Udover ovenstående tilbydes prøvemedlemmer at låne udstyr. Ved prø-
vetidens udløb kan man købe det udleverede udstyr (kr. 1.000,00) eller aflevere udstyret tilbage.  Hjemmesi-
dens tekst om at udstyret er til ejendom skal slettes. Det var der enighed om i bestyrelsen.  
Medlemsskabstyper: Med baggrund i aktuel henvendelse samt den af ENP udarbejdede oversigt over med-
lemsskabstyper i naboklubber blev andre former for medlemskaber blev drøftet. Punktet tages op på næste 
møde, når alle har haft lejlighed til at læse oplægget grundigt igennem.  
Gæstemodtagerteam: Seniorklubben v/Birgit Klerens har foreslået, at klubben opretter et team til at modtage 
grupper fra andre klubber. Teamet byder velkommen og orienterer om klubben og banen samt vejleder og 
servicerer gæsterne under opholdet. Bestyrelsen finder initiativet godt og efterlyser interesserede, som kunne 
have lyst til at indgå i sådanne ”velkomstteams”. ER arbejder videre med idéen.  
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Hjemmeside: ENP havde orienteret sig på andre golfklubbers hjemmesider. Nogle fungerede bedre end andre 
og på enkelte var der endog introduktions- og/eller dronevideo over banen. Bestyrelsen ønsker at arbejde vi-
dere med at få opgraderet vores hjemmesides funktionalitet og evt. med videoer og aktuelle indlæg.  
Autocampere/campingvogne: ENP orienterede om, at nogle klubber tilbyder den service, at autocampere og 
campingvogne gerne må parkere og anvende klubbens faciliteter. Der er i bestyrelsen enighed om, at golfcam-
pister henvises til områdets campingpladser, idet klubben ikke skal indgå i konkurrence med disse.  
Springvand: Kort snak om etablering af springvand på hul 11 samt eventuel udsætning af åkander. 
Repræsentative gaver: Klubben har anskaffet et lille antal glasvaser fra Stovby Mølle glaspusteri med indgra-
veret klublogo som tænkes anvendt som gave ved særlige (repræsentative) lejligheder. 
 
Ad 7 
Mødet blev afsluttet kl. 19.30 (4 timers intensivt møde). Næste møde onsdag den 19. januar 2022 kl. 15:30. 
 

ED/ENP 


