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Bestyrelsens årsberetning 2021 (jf. dagsordenen pkt. 2) 
 
Årets generalforsamling 2022, der i hovedsagen vedrører regnskabsåret 2021, er en status på bl.a. året der gik, 
men også et blik lidt frem på den kommende sæson. 
 
Bestyrelsen har det forløbne år arbejdet hårdt for klubben og dermed for klubbens medlemmer. Der er holdt 
mange, lange og produktive bestyrelsesmøder, og hver gang er der sendt referat og/eller nyhedsbrev ud til 
medlemmerne, ligesom disse er lagt på klubbens hjemmeside. Klubbens medlemmer har således haft mulig-
hed for at holde sig orienteret om, hvad der foregår på de indre og ydre linjer – og for den sags skyld også mu-
lighed for selv at bidrage til ”festlighederne” ved bl.a. at give jeres mening til kende eller deltage aktivt i mange 
af de aktiviteter, der frivilligt udføres i klubben over året med stort og småt.  
 
 
Hvordan er året 2021 så gået set med bestyrelsens øjne? 
 
Som 2020 blev 2021 også præget af den alle-steds-nærværende Corona-krise, men trods alt ikke mere end vi 
har kunnet spille golf uden nævneværdige restriktioner. Og de traditionelle julefrokoster både i klubben og i 
Klubber-i-klubben nåede da også lige netop at blive afviklet, før samfundet igen-igen lukkede ned – i det for-
gangne efterår for igen at lukke op her først i 2022. 
 
Vinteren 2020/2021 var en travl tid for klubbens Skovtrolle, der desværre måtte fælde rigtig mange af banens 
store rød- og blågraner, der var gået ud som følge af tørke og luse-angreb i 2018/2019. I løbet af året 2021 
blev der så ryddet op, rodfræset, stablet brænde, planeret ud og sået græs, så banen igen kom til at stå flot, 
grøn og spilleværdig. Et imponerende og flot stykke frivilligt arbejde, synes jeg. 
 
Og når vi nu er ved banen, så var vejrguderne med os i 2021. Ikke med de voldsomme mængder sol, men med 
en god blanding af tørvejrsdage og dage med regn, der gav græs, træer og buske optimale vækstvilkår og der-
med også greenkeeperne gode betingelser for at holde banen i en nærmest perfekt vedligeholdelsesmæssig 
stand. Vi havde og har et godt team af greenkeepere under ledelse af chefgreenkeeper Mike Czuba, der året 
igennem arbejder hårdt på at give os medlemmer og klubbens mange gæster en flot og spilleværdig banen. 
Også her et imponerende, flot stykke arbejde, synes jeg. 
 
I relation til banen har vi som bekendt de senere år talt en del om etablering af et egentligt vandingsanlæg på 
banen, så også fairways på specielt de bagerste huller kan få noget vand, når der er behov for det. Bestyrelsen 
har 2021 igennem brugt rigtig meget tid på at projektere, indhente tilbud og søge fonde om støtte til et sådant 
vandingsanlæg. Desværre har der ikke været den store interesse for at hjælpe klubben/os med økonomisk 
støtte til gennemførelse af et sådant projekt. Hvis vi vil have et vandingsanlæg, så må vi altså spare sammen til 
det selv og gennemføre det efterhånden, som vi får råd til det – eller helt droppe tanken om selv at være her-
rer over, hvornår banen/banens fairways skal have vand. Dette projekt vil vi også i det kommende år arbejde 
videre på at få realiseret i en eller anden form. 
 
Vores klubhus og området omkring dette holdes stedse i god vedligeholdelsesmæssig stand primært gennem 
frivilligt arbejde. Huset blev malet af Kurt Ibsen og hans svende i sommeren 2021 og står nu igen som næsten 
nyt midt i vores baneanlæg.  
Indvendig fremstår klubhuset stadig i god vedligeholdelsesmæssig stand. Huset er præsentabelt og godt ind-
rettet. Det er blot blevet for lille. Vi mangler møderum, kontorplads og ikke mindst opbevaringsplads. 
Der skal tænkes kreativt, hver gang vi skal samle mere end 80 mennesker til et arrangement, ligesom Coronak-
risens afstandskrav gav store begrænsninger i hvor mange vi må være indendørs. Skal vi samles til større 
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begivenheder som fx en generalforsamling, et jubilæum, en afslutningsfest el.lign., så er der simpelthen ikke 
plads til alle dem, der gerne vil være med. Og hvor kunne det være rart med et lidt større køkken, lidt mere 
lagerplads til Sekretariat og Proshop og måske også et mødelokale eller to til bestyrelse, udvalg samt Klubber i 
Klubben. 
 
I 2019 talte bestyrelsen om en permanent overdækning af terrassen, hvilket stadig er på ønskelisten. 
Indtil videre må vi imidlertid – bl.a. af økonomiske årsager – nøjes med vores gamle telt, der efter endnu en 
reparation forhåbentlig kan holde et par sæsoner til. Der skal også her lyde en tak til Erik (Smed) Rasmussen og 
hans svende for det store arbejde med at sætte op og pille ned. Erik er som bekendt nu også en integreret del 
af klubbens bestyrelse, hvor han som primært arbejdsområde søger at koordinere og drifte frivilligområdet. 
Det er derfor ham I skal henvende jer til, hvis I ønsker at give en hånd med. 
 
Når jeg nu er ved klubhuset, Sekretariat og ProShop, så er det jo her at Camilla regerer med rigtig god støtte af 
Elsebeth og Morten samt af klubbens timelønnede medhjælpere Anette, Marianne og Hanne. Også Lilli har 
gennem årene bistået med bl.a. opkrævning af kontingent, udsendelse af rykkere og udlejning bagskabe m.v. 
til klubbens mange medlemmer. Både Hanne og Lilli har imidlertid nu meddelt, at de trapper ned for deres ak-
tiviteter i og for klubben. Tak for indsatsen begge to. Jeg/vi håber, at I ikke helt slipper taget. 
”Butikken”, hvor såvel service og betjening er og har været i top, har kørt rigtig godt i den forløbne sæson – og 
det skal den helst også blive ved med. 
 
I 2021 gik bestyrelsen i gang med projektering og etablering af en overdækning til klubbens buggier i sommer-
perioden. Grundet langsommelig sagsbehandling i kommunen nåede vi ikke at få en byggetilladelse før vejrli-
get satte en stopper for det videre byggeri. Henning Larsen og hans svende (Frede Clausen og Henning Kjers-
gaard m.fl.) har her i det tidlige forår 2022 fået byggeriet færdiggjort før sæsonen for alvor går i gang. Der er 
nu også lagt strøm ind med hjælp fra Mogens Hemmingsen og Jørn Dalby m.fl. De sidste installationer foreta-
ges i den kommende tid, hvorefter Buggy-overdækningen er klar til ibrugtagning. Godt arbejde siger vi bare.  
 
En TeeBox (golfsimulator) er planlagt opstillet efteråret 2022. Teamet bag vil orientere bestyrelsen om det vi-
dere forløb onsdag den 20. april 2022. Vi må se, hvad det bliver til. 
 
Tak til alle der arbejder på banen samt i og omkring klubhuset (frivilligt som lønnet).  
Der gøres en formidabel indsats. 
 
 
Klubbens økonomi 
Økonomisk set blev 2021 et ”godt år”, som klubbens kasserer Alfred Jensen vil redegøre for under dagsorde-
nens pkt.3. Der har været lidt flere udgifter til drift og vedligehold, men modsat også flere indtægter fra bl.a. 
greenfeegæster, hvilket samlet set har fået klubbens økonomi til at balancere. 
 
Medlemstal 
I både 2020 og 2021 oplevede golfsporten i Danmark en markant fremgang på næsten 10.000 nye spillere i 
hvert af de to år, hvorved antallet af aktive golfspillere i Danmark nu er rekordstort med i alt 164.000 fordelt 
med 2/3 mænd og 1/3 kvinder. Den %-vise andel af juniorers er kun 5%. Andelen af fleks- og langdistancemed-
lemskaber fordelt på danske klubber er hhv. 23 og 2 %. Der er i alt 154 klubber i Danmark. 
Marielyst Golf Klub hører med sine ca. 700 aktive medlemmer til én af landets mindre klubber. Til sammenlig-
ning har landets største golfklub i Smørum næsten 3.000 medlemmer. Vi er dog stadig den største golfklub på 
Lolland-Falster. Næststørst er Maribo med stort set samme antal aktive medlemmer. Herefter Storstrømmen 
og Møn med ca. 500 samt Halsted og Falster med ca. 400 medlemmer. 



3 
 

Det er bestyrelsens vurdering, at klubben medlemsmæssigt nok har nået et ”mætningspunkt” på omkring de 
750 inkl. antal passive, selvom selve banen rent spillemæssigt godt kan klare flere medlemmer – i alt fald uden 
for sommermånederne, hvor vi har rigtig mange gæster, som der naturligvis også skal være plads til. 
 
Kontingent 
Klubbens kasserer vil under dagsordenens pkt. 4 sige lidt mere om medlemstal, kontingentstørrelse og budget 
for det kommende år. Under bestyrelsens beretning skal det blot anføres, at klubbens policy vedr. medlem-
skab er, at der skal være plads til alle, der ønsker at spille golf i Marielyst Golf Klub og at kontingentstørrelsen, 
som jo udgør klubbens væsentligste indtægtskilde, skal have en netop tilstrækkelig størrelse til at holde hju-
lene i gang og sikre en for klubben nødvendig udvikling i årene fremover.  
Vi skal på pris og udbud være konkurrencedygtige i forhold til de klubber vi normalt sammenligner os med, og 
vi skal fortsat være i stand til at tiltrække et stort antal greenfeegæster blandt sommerlandets mange gæster 
hele året rundt. Vi skal med andre ord holde prisen på et medlemskab på et netop tilstrækkeligt niveau og 
samtidig levere en service og en kvalitet på et tilpas højt niveau, så vi sikrer fastholdelse af en tilfreds med-
lemsskare. 
 
Sponsorerne 
Vi har relativt mange sponsorer - både firmaer og private. Den økonomiske støtte til både drift og turneringer 
er vigtig, ligesom samarbejdet med mange af vores sponsorer også støtter det lokale erhvervsliv den anden 
vej. Vi kunne godt ønske os flere sponsorer, men klubben er i skarp konkurrence med andre større og mere 
synlige idrætsforeninger i lokalområdet om sponsorernes gunst. Der arbejdes konstant på sagen. Tusind tak 
for jeres støtte og tak til Sponsorudvalget for en solid indsats på dette for klubben så vigtige område. 
 
Turneringer 
Med lidt forsinkelse kom vi i gang med klubbens turneringer i 2021. Der blev coronatilpasset lidt hist og her og 
så forløb det hele såmænd med sædvanlig snilde og konduite. Stor tak til turneringsudvalget og festudvalget 
for godt og veludført arbejde. 
En helt særlig turnering fremhæves normalt, og det er turneringen, hvor vi støtter arbejdet for Kræftens Be-
kæmpelse. Den blev i 2021 afviklet den 6. juni (i år bliver det søndag den 29. maj). Det er en turnering, der 
(uanset afviklingstidspunkt) kan få folk op af stolene, hvor pengene sidder løst og donationerne er flotte og 
generøse, både fra sponsorer og klubbens medlemmer. Klubberne-i-klubben med Jette og Ole Krarup i spidsen 
gør et kæmpearbejde sammen med turneringsudvalget, og vi må sige, at arbejdet også i 2021 lykkedes – også 
selvom Kræftens Bekæmpelse ikke selv deltog – og mon ikke det også vil forløbe fint i år?  
Vi har i de senere år i alt indsamlet over en halv million kroner til dette vigtige indsatsområde. 
 
Klubber i klubben 
En stor del af klubbens medlemmer er medlem af en af klubberne i klubben (KiK). 
Manneklubben (90), Dameklubben (70), Seniorklubben (120) + de to ”overgangsklubber”: Fyraftensklubben og 
Kaninklubben. 
KiK udgør et bærende element i klubbens sociale liv. Det er også her, at kernen af klubbens medlemmer fin-
des. Dem der holder hjulene i gang og samtidig sørger for, at det er rart og nærværende at komme i klubben.  
Vi er ikke altid enige om al ting, men samarbejde og dialog er nu en gang vejen frem, hvis vi i fællesskab skal 
bevare den gode klubånd – og det SKAL vi! 
Tak for samarbejdet i det forløbne år. 
 
Regler og etikette 
Siden lanceringen af de nye golfregler i januar 2019 og de i foråret 2019 gennemførte regelaftener har det ikke 
rigtigt været muligt at repetere reglerne andet end når nye hold af prøvemedlemmer har skullet undervises 
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primært på tirsdage, hvor også Kaninklubben gennemfører praktisk undervisning. Siden er der så også kommet 
et nyt HCP-system til. Det er dog mit indtryk, at klubbens medlemmer er nogenlunde godt inde i både golfreg-
lerne og det nye HCP-system. Er der fortsat behov for undervisning og regelrelaterede nyhedsbreve, så stiller 
jeg som klubbens regelansvarlige naturligvis stadig op. 
 
Skolesamarbejdet 
I den forgangne sæson har der som tidligere år været besøg af skoleklasser for introduktion til golfsportens 
glæder. Ud over golfen var der hygge med sodavand og kage i klubhuset. Alt under kyndig ledelse af Elsebeth 
og Henning Larsen med hjælpere. En stor tak til alle for jeres indsats.  
 
Medarbejdere 
Klubbens ansatte medarbejdere har jeg allerede omtalt. To ting skal imidlertid nævnes: 

1) Vi har fået en ny greenkeeper, nemlig Peter, som trådte til i stedet for Thomas, som sagde sin stilling 
op lige midt i højsæsonen, og 

2) Martin, klubbens greenkeeper voksenlærling har både i slutningen af 2021 og starten af i år været på 
udlandspraktik i Italien i to perioder af hver 9 ugers varighed. Han har imidlertid valgt at opsige sin ud-
dannelsesaftale pr. 1. april 2022, hvorfor klubben har ansat endnu en ny greenkeeper Palle, der star-
tede her medio marts 2022. 

Klubben har en medarbejdergruppe, der fungerer godt, og som dagligt leverer varen. En stor tak til jer alle for 
godt humør og godt arbejde. 
 
Det frivillige arbejde 
Som allerede nævnt ydes der et formidabelt stykke frivilligt arbejde i vores klub. Uden den frivillige indsats ville 
det ganske enkelt ikke være muligt at drive en klub som vores. Tak endnu en gang til alle jer, der gør en forskel 
for alle medlemmer i Marielyst Golf Klub. 
 
Pro-træneren 
Der skal også lyde en stor tak til Harry for hans engagement, gode humør og mange gode råd og vejledning. 
Hans arbejde med begynderne, elitespillere, juniorer og alle os andre er uvurderlig. Tak for indsatsen gennem 
mere end 15 år. 
 
Begynderne og kaninerne 
Det er livsvigtigt for klubben, at der til stadig rekrutteres og uddannes nye medlemmer. Golfens Dag og Gratis 
Golf om tirsdagen i juli måned blev gennemført med succes i 2021 med støtte fra Kaninklubben og mentorer. 
Det er vigtigt, at de nye tages godt imod og får en god start med golfsporten. Tak til Gerner med mange flere 
for en solid indsats. Der bliver brug for jer alle også i 2022. 
 
Eliteholdene 
Klubben har to hold med i Danmarksturneringen hhv. i 4DIV og i KVAL-rækken. Begge hold klarede sig i 2021 
fint i respektive rækker. Også damefusionsholdet (GGG) klarede sig godt i deres to KVAL-rækker. Damefusions-
holdet havde i 2021 (og igen her i 2022) hjemklub i Storstrømmen. I 2023 rykker holdets hjemklub til Marielyst 
Golf Klub. 
 
Regionsgolf 
Marielyst Golf Klub havde 6 hold med i regionsturnering Øst og alle holdene klarede sig fint i 2021. I indevæ-
rende sæson forsøger klubben sig med et Veteran A hold. Tak til Jan Petersen for hans indsats som Regionsgolf 
koordinator både i 2021 og nu også i 2022. 
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Klubmestre 2021 
Stort tillykke til 2021-mestrene: 

 Klubmester Slagspil Herrer: Thomas Rasmussen 
 Klubmester Slagspil Damer: Siff Nielsen 
 Klubmester Hulspil Herrer: Jens Kozeluh 
 Klubmester Hulspil Damer: Marianne Olsen 
 Klubmester Veteran Herrer: Bent Mouritzen 
 Klubmester Veteran Damer: Jytte Balsløv Jørgensen 
 Klubmester Hulspil Veteran Herrer: Bent Mouritzen 
 Klubmester Hulspil Veteran Damer: Jytte Balsløv Jørgensen 

 
LF mesterskab 
Blev i 2021 afviklet i Falster GK under vanskelige vejrmæssige forhold. Fra Marielyst Golf Klub vandt følgende 
spillere: 

 Casper Olsen vandt herrerækken under 50 år med 78 slag, hvilket var banerekord den dag. 
 Siff Nielsen vandt i senior damerækken med 96 slag og 
 Torben Rasmussen (Riva) vandt superveteranrækken for mænd med 90 slag. 

 
Hole in one: 

 Bent Mouritzen Hul 2 den 24. juni 2021 
 Birgitte R. Lauridsen Hul 14 den 15. august 2021. 

 
Tillykke til de dygtige og/eller heldige spillere. 
 
 
Afsluttende bemærkninger – og lidt om fremtiden 
 
Målsætning for 2022 og Visioner for de næst følgende år – aktuel status! 
Mange af de ting bestyrelsen FØR 3. oktober 2020 arbejdede med er ført videre og målsætningen om at være 
den bedste golfklub på LF målt i antal medlemmer, besøgende gæster, socialt liv og omdømme er stadig gæl-
dende.  
Klubben er og skal fortsat være en GOD arbejdsplads for vores ansatte medarbejdere, hvor der hersker et godt 
arbejdsmiljø, og hvor der er plads til udvikling, arbejdsglæde og god service i forhold til medlemmer og gæster. 
 
Vi skal være en klub, hvor glade golfspillere mødes. 
 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Erik Nordahl-Pedersen 
Formand MGK 
 


