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Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 19. januar 2022 kl. 15.30 
 
Deltagere:  Erik Nordahl-Pedersen (ENP), Alfred Jensen (AJ), Ivar Christensen (IC), Lotte Petersen (LP), Lars 

Willander (LW), Erik Rasmussen (ER), Elsebeth Dalby (ED) 
 
Dagsorden: 
 

1. Velkomst og orientering v/formanden. 
2. Referat af møde den 13. december 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 (onsdag den 23/3-22 kl. 15.30). 

 
Ad 1 
ENP bød velkommen orienterede om dagsordenen. ENP orienterede om, at Martins blog er kommet på 
hjemmesiden under BANEN/Rejse blog, hvor Martin har skrevet foreløbig 8 rejsebreve om sin start som 
greenkeeperlærling og nu om sine oplevelser i Italien, hvor han er på udlandspraktik i 2 x 9 uger. Forsik-
ringsforhold. Gennemgang m/DGU-konsulenter foregår til 14. februar 2022 kl. 11-12 i klubben. AJ delta-
ger og arbejder på en gennemgang af samtlige forsikringer for at sikre, at vi har de forsikringer, vi skal have 
og modsat ikke er dobbeltforsikret. Se i øvrigt klubbens hjemmeside vedr. forsikringsforhold. Formanden 
orienterede desuden om, at arbejdet med Klubbens historie, skrider fremad men at han mangler doku-
mentation for især perioden 1996-2011. Så hvis nogle ligger inde med materiale, er det meget velkom-
ment. Husomdeling af Flyers: ENP har aftalt med John Olesen om, at klubben ved hustilsynet i uge 10 
medio marts måned kan få en Flyer om MGK med rundt til postkasserne. ED udarbejder udkast til Flyer og 
rundsender i høring. AJ undersøger trykning. Der skal bruges ca. 3.500 expl. Da også Marielyst Turistkon-
tor og Velkomstcenteret samt Golf & Fun skal have nogle at dele ud af i løbet af foråret og sommeren 
 
Ad 2 
Fra referatet fra sidste møde kunne ENP konstatere at klubbens hjemmeside under Prøvemedlemskab er 
ændret i forhold til beslutning på sidste bestyrelsesmøde om pris på kr. 600,- for et 8 ugers forløb med un-
dervisning og lån af udstyr. ER arbejder videre med opbygning af et gæstemodtagerteam, selvom det er 
lidt svært at få frivillige med på ideen. ENP anførte afslutningsvis, at der snarest muligt skulle udarbejdes en 
kortfattet ”instruks” for vejledning af gæster, der ønskede at overnatte i deres autocamper på golfklubbens 
P-plads. Sådanne skal pænt men bestemt henvises til områdets campingpladser. 
 
Ad 3 
Med henvisning til udsendt materiale spurgte AJ, om der var spørgsmål. Nedgangen i medlemstallet på 27 
aktive medlemmer ved årsskiftet blev drøftet. Salget i Proshoppen er positivt ændret. Kantinedriftens resul-
tat forventes at blive bedre fremadrettet, da prisen på øl, vin og kaffe er sat lidt op. Klubbens økonomi ser 
ellers fornuftig ud totalt set. Udgiften til den nye buggyoverdækning er trukket ud af driftsregnskabet til nor-
mal bygningsafskrivning. Der søges lokaletilskud og aktivitetstilskud fra Guldborgsund Kommune. ENP 
opfordrede til, at budgettet fremadrettet justeres til i forhold forbruget. IC oplyste, at den øvelse var gen-
nemført i forhold til greenkeeper delen. ED oplyste, at et tilsvarende arbejde pågik i sekretariat og husud-
valg. Vigtigst var det naturligvis, at det lagte budget blev fulgt.  
AJ forespurgte om aftalen med KiK vedr. køb af øl, vand og kaffe skulle justeres nu da priserne var sat op. 
Det blev besluttet, at der udarbejdes et oplæg til en skriftlig aftale til næste KiK-møde ultimo marts. 
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Klubbens regnskab er pt. ved at blive revideret. Alle tal er indberettet, og der er lavet afskrivningsberegning 
og lønafstemning til godkendelse hos revisor. 
Der udspandt sig på mødet en kort drøftelse af klubbens nuværende kontoplan og en forenkling af denne 
for bl.a. at gøre bogføring og gennemskuelighed nemmere. AJ oplyste, at han havde udarbejdet et udkast 
til en ny kontoplan, men at en sådan først vil blive indført i f.m. regnskabsåret 2023.  
 
Ad 4 
Baneudvalget: Med henvisning til drøftelse af greenkeepernes arbejdsvilkår/-miljø på sidste KiK-møde, 
hvor baneudvalget foreslog at Manneklubben ændrede starttid til kl. 10:00 og at banen blev lukket frem til 
kl. 09:00, så de fik uforstyrret tid til banearbejde ovenpå weekenden. Manneklubben var ved den lejlighed 
positivt stemt. Klubbens bestyrelse vil gerne kvittere for en konstruktiv samarbejdsvilje. IC vil ni kontakte 
formanden for Manneklubben for endelig aftale. Baneudvalgets ønske om på sigt helt at friholde mandage 
drøftes på næste KiK-møde onsdag den 30. marts 2022 kl. 15:00 i klubben. 
Der er en del arbejde på banen i forbindelse med vintervejret, som skal udføres. Bl.a. skal der fjernes væl-
tede træer og opsamles en del nedfaldne grene m.m.  
Vedr. problematikken om muligheder for vanding af banen vil IC inden næste møde kontakte kommunen 
m.h.p. drøftelse af eventuelle alternative muligheder samt støtte fra kommunen. AJ vurderer økonomi.  
Opsætning af nye T-stedsmarkeringer er vedtaget og meddelt tilbudsgiver (Martin). Aftalen er foretaget pr. 
mail. Aftale om sponsoratdelen er udsat til senere. IC følger op og LW videresender bekræftelsesmail til IC.  
 
Sportsudvalget: LP orienterede om udfordringer i f.m. etablering af et Eliteudvalg. Carsten Holdt, der er 
holdkaptajn for kvalifikationsrække holdet har indvilget i at deltage i udvalget. Ligeledes vil både LP selv, 
som repr. for damefusionsholdet og LW, som deltager i herrekvalifikationsrækken støtte op. Formålet med 
at opbygge et egentligt udvalg for elitespillere er bl.a. at styrke kommunikationen til både bestyrelse og 
klubbens øvrige medlemmer, men også at styrke selve elitearbejdet både udadtil og indadtil. 
Det har også vist sig svært at finde en ny træner for klubbens 25 juniorers endsige starte et egentligt junior-
udvalg. Der mangler i den grad frivillige til dette område, oplyser LP. 
Begynderudvalget og Regionsgolfen er der styr på og god gang i. 
 
Turneringsudvalget: Udvalget er som bekendt en del af det nye Sportsudvalg og kører på fortræffelig vis 
af en flok engagerede og rutinerede frivillige. Til det af LP på forhånd udsendte materiale spurgte ENP, om 
Louis Nielsen stadig var sponsor på Store Baneomgang. LW meddelte, at der ikke pt. er en aftale på plads, 
men at han på given foranledning ville følge op på dette – alternativt finde en anden sponsor.  ENP spurg-
te, hvorfor både Pinseturnering og Grill-turnering, der som bekendt er såkaldte festudvalgsmatcher uden 
matchfee for klubbens egne medlemmer, nu er lukket op. LP oplyste, at udvalget havde lukket de to turne-
ringer op, fordi der de sidste par år havde været relativt få tilmeldte fra klubbens egne rækker. Der var i 
bestyrelsen enighed om, at begge disse lukkede turneringer skulle forblive lukkede. I stedet for at åbne 
dem op, skulle der i stedet gøres en ekstra reklameindsats rettet mod klubbens egne medlemmer.  
LP oplyste desuden om, at afviklingen af årets Sommerparturnering muligvis ændres en smule. Mere her-
om vil tilgå fra udvalget. 
 
Markedsføring og sponsorvirksomhed: LW oplyste, at udvalget var kommet godt i gang og at der er 
udarbejdet et nyt oplæg til et sponsorkoncept, der tænkes lagt på hjemmesiden. Udkast til ny sponsorkon-
trakt er tillige udarbejdet. Anders Simonsen og Ole Frydkjær Petersen har foreslået et koncept med Fest-
golf-uge med flere spilledage i træk med afslutning m.m. LW + Turneringsudvalg arbejder videre med idé-
en - evt. med en åben herredag m.m.  
Klubben mangler sponsorer. Mulige nye sponsorer: Ødegård Biler, GF Forsikring, Frimann Biler m.fl. kon-
taktes af LW i nær fremtid.  
Under drøftelse af klubben hjemmeside, der godt kunne være bedre end nu, oplyste LW, at han ville un-
dersøge andre muligheder (pris og kvalitet) ifm. nuværende aftale med StandOutMedia, der virker både 
dyrt og tungt. ER spurgte til muligheden for at skaffe sponsorer til riverne i banens bunkers. LW undersø-
ger. AJ oplyste afslutningsvis, at der i 2022 var solgt sponsorater for af samme omfang som i 2021.   
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Frivilligudvalget: ER og IC ønsker at indkalde frivillige inden sæsonstart til orientering om forestående 
opgaver m.v.. ENP indkalder Hustilsynsgruppen til et afsluttende møde ultimo marts for bl.a. at samle op på 
opgavens løsning her i vinterhalvåret og skue lidt frem mod næste sæson. ER deltager i arrangementet.  
ENP oplyste, at klubben nu har indkøbt skilte til bl.a. drivingrange, som skal monteres med en eller anden 
form for beslag og spyd, så de kan sættes op på banen, når der er behov for det. ER ser på det. 
 
Husudvalget: Nyhedsbrev blev udsendt i starten af januar. Pt. Køres udsalg i Proshoppen med 40% på 
vinterkollektionen. ED sørger for opmærksomhed om dette på Facebook. Arbejder på budget, arbejdspla-
ner, personalepleje og proshop. ED orienterede om, at klubben på sigt skal finde en løsning omkring admi-
nistration af bagskabe/buggyer, idet Lilli har bekendtgjort, at hun inden længe ønsker at trække sig fra den-
ne frivilligpost. I februar gør Linda og Else hovedrent i køkkenregionen igen i år. Nye og flere frivillige hæn-
der ønskes. 
 
Ad 5 
Listen med punkter til opfølgning blev kort vendt og ENP opfordrede alle i bestyrelsen til at anvende li-
sten som huskeliste til de mange, mange opgaver, vi sætter gang i og som der skal følges op på løbende. 
AJ opfordrede til, at punkter, som er færdigbehandlede, slettes. ENP opdaterer listen og sender ny liste ud 
med referat fra dette møde. 
 
Ad 6 
Klubbens generalforsamling 2022 bliver afholdt lørdag den 9. april kl. 13.00 i klubhuset. ENP har ud-
arbejdet udkast til indkaldelse. Forslag til dirigent: Niels Fog, der efter bestyrelsens opfattelse styrer slagets 
gang særdeles professionelt. ENP udarbejder årsberetning, som udsendes enten lige før eller lige efter 
selve generalforsamlingen. AJ foreslog at udsende skriftlig beretning med generelle emner og supplere 
med kort mundtligt indlæg. ENP overvejer dette. ENP, LP og ED er på valg. På grund af bestyrelsesudvi-
delsen skal ER vælges for 1 år og LP for 2 år. Desuden skal der vælges en ny suppleant, der skal have 
både lyst og energi til at yde en indsat og desuden på sigt være villig til at afløse AJ på posten som kasse-
rer i 2023. Indkaldelse udsendes 4 uger før generalforsamlingen. Regnskab og øvrige informationer ud-
sendes ugedagen før samt omdeles på selve generalforsamlingen. 
 
Revurdering af medlemsskaber i Marielyst Golf Klub: ENP præsenterede et til bestyrelse udsendt op-
læg vedr. et nyt fleksmedlemskab i klubben. Punktet blev indgående diskuteret, men der blev ikke truffet 
afgørelse om ændring i eksisterende medlemsskabstyper. Punktet behandles yderligere på næste møde.  
 
Ad 7 
Baneguide: De sidste rettelser er foretaget og afventer nu de sidste sponsorer inden trykning. Forventet 
trykning primo marts. IC har enkelte ændringer.  
 
Næste møde er aftalt til onsdag den 23. marts kl. 15.30 
 
Mødet afsluttedes kl. 19.15 
 

For ref.  
ED/ENP 

 
 


