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Den 19. april 2022

Referat fra generalforsamling i Marielyst Golf Klub lørdag den 9. april 2022
Velkomst:

Formand Erik Nordahl-Pedersen bød velkommen til de 77 fremmødte medlemmer på generalforsamlingen. Særlig
velkomst blev rettet til to særligt indbudte gæster; Hans Erik Trolle og hustru Käte samt Hans Aage Pedersen og hustru Inge, der hver især på deres måde og samlet set har haft afgørende betydning for, at Marielyst Golf Klub blev
stiftet og er her i dag.
Formanden rettede desuden en tak til alle – medlemmer og medarbejdere – for den opbakning, forståelse og tålmodighed, der havde været udvist under den nu forhåbentlig overståede Coronakrise de sidste to år.

Valg af dirigent:

På bestyrelsens vegne foreslog formand Erik Nordahl-Pedersen at vælge Niels Fog som dirigent.
Niels Fog blev enstemmigt valgt og konstaterede dernæst, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og i overensstemmelse med foreningens vedtægter.
Niels Fog gav ordet tilbage til klubbens formand med henblik på aflæggelse af beretning for foreningens virksomhed i
det forløbne år.

Beretning:

Formanden oplyste, at bestyrelsens årsberetning – som noget nyt – i år var udsendt i sin fulde ordlyd til klubbens
medlemmer. Formanden supplerede den skriftlige beretning med at give en kort status på året 2021 og tillige kaste
et blik fremad.
Formanden takkede på bestyrelsens vegne for indsatsen blandt medarbejdere og frivillige, der har bidraget med stort
og småt for vores fælles klub i året, der er gået. En særlig tak rettede formanden til bestyrelsen og de underliggende
udvalg samt til Klubber i Klubben for godt arbejde og samarbejde
Om fremtiden anførte formanden, at vi skal være en klub, der sætter barren højt. Vi skal være en klub, der har nogle
klare værdier, der bl.a. omfatter et rummeligt menneskesyn. Der skal være plads til alle. Vi skal respektere hinandens
holdninger og meninger, og vi skal fordomsfrit kunne drøfte fælles problemstillinger og udfordringer i hverdagen. Vi
skal fortsat være den bedste golfklub på Lolland-Falster målt i antal medlemmer, besøgende gæster, socialt liv, god
service og et godt omdømme ude omkring.
Vores klub er bygget op omkring engagement og vilje til at gøre noget for fællesskabet. Det sociale liv er kernen i
vores klub. Sådan har det altid været, og sådan skal det blive ved med at være.
Formanden vendte dernæst tilbage til sin indledning med kort at præsentere de to særligt indbudte gæster/medlemmer:
Hans Erik Trolle var manden, der tilbage i starten af 90’erne fik ideen og besluttede sig for at udleve drømmen om en
golfklub i Marielyst, og dernæst med en beundringsværdig energi anlagde først en 3 huls øvebane, dernæst en rigtig
9 huls golfbane.
Hans Erik Trolle var de første mange år ildsjælen, greenkeeperen, entreprenøren, golfspilleren m.m.m. og skabte
dermed grundlaget for den 18 huls golfbane og den klub vi har i dag.
Hans Aage Pedersen var politiker og borgmester i Sydfalster kommune i perioden 1990 – 2006. Han troede på ideen
om en golfbane i sommerlandet, og han havde viljen til at støtte idéen i sit Byråd og tillige sikre, at klubben fik den
helt altafgørende økonomiske støtte til gennemførelse af drømmen om en golfklub.
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Hver især og samlet set var disse to mænds indsats altafgørende for klubbens oprettelse og videre udvikling. Derfor
har bestyrelsen besluttet, jf. vedtægterne §2, at udnævne Hans Erik Trolle og Hans Aage Pedersen til æresmedlemmer i Marielyst Golf Klub.
Som synligt bevis herfor fik begge overrakt et indrammet diplom for at have ydet en særlig indsats i forbindelse med
opstarten af Marielyst Golf Klub. Kate og Inge fik hver en smuk buket blomster.
Efter denne ceremoni spurgte dirigenten om der var spørgsmål og/eller bemærkninger til formandens beretning.
Følgende input fra medlemmerne indkom:
 Spørgsmål om bestyrelsen havde overvejet etablering af et langdistancemedlemskab. Formanden svarede,
at bestyrelsen med jævne mellemrum fik forslag fra medlemmerne om etablering at andre typer medlemskab end dem klubben pt. tilbyder. Alle henvendelser besvares og behandles på bestyrelsens møder. For nuværende har bestyrelsen imidlertid ikke fundet det hensigtsmæssigt at udbyde nye typer af medlemskab i
Marielyst Golf Klub.
 Flere medlemmer spurgte til status på opstilling af den på sidste generalforsamling omtalte TeeBox. Formanden oplyste, at teamet bag TeeBox-projektet havde bedt om et møde med klubbens bestyrelse onsdag
den 20. april for en drøftelse af emnet. Bestyrelsen vil i forlængelse heraf orientere medlemmerne om status
i sagen. Emnet blev drøftet videre på generalforsamlingen, hvoraf det bl.a. fremgik, at ikke alle syntes om
ideen med en TeeBox på området. Både fordi den rent æstetisk ikke passede ind, og fordi den næppe ville
blive brugt ret meget og derfor blot koste klubben penge til bl.a. strøm og rengøring.
 Der udspandt sig i forlængelse heraf en drøftelse af æstetik omkring nybygning/tilbygning i tilslutning til området eksisterende bygninger og vigtigheden af, at ”man holdt stilen”. Bestyrelsen udtrykte enighed heri.
 Medlem foreslog, at der blev etableret et springvand – som der har været tidligere – i søen mellem hul 11 og
18. Formanden anførte, at et sådant springvand allerede stod på bestyrelsens ønskeliste.
 Der udspandt sig en længere drøftelse af det hensigtsmæssige/nødvendige i at lukke sommergreens for spil i
vinterperioden. Formanden for baneudvalget forklarede nødvendigheden heraf ud fra et fagligt synspunkt.
Beretningen blev herefter godkendt af generalforsamlingen uden yderligere bemærkninger eller spørgsmål.
Dirigenten gav herefter ordet til klubbens kasserer med henblik på fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Regnskab 2021:

Kasserer Alfred Jensen gennemgik det på forhånd udsendte reviderede regnskab for 2021 og fremhævede årets
overskud, antallet af greenfeespillere samt ProShopppens forbedrede resultat. Kantinedriften har været vigende.
Boldautomaten giver et pænt overskud. Udlejning af buggyer har været rigtig fint i den forløbne sæson og kunne
godt indikere et behov for anskaffelse af flere buggyer til udlejning blandt klubbens relativt mange greenfee gæster.
Indtægt som følge af den gennemførte hustilsyn i Marielyst Grundejerforening sidste år har bidraget til den nye buggyoverdækning, der nu er klar til ibrugtagning. Der henlægges til fremtidige aktiviteter et beløb på kr. 200.000. Årets
overskud er kr. 75.621.
Årsregnskabet blev godkendt af generalforsamlingen uden spørgsmål eller bemærkninger.
Dirigenten bad dernæst klubbens kasserer om at fremlægge budget og forslag til medlemskontingent for 2023.

Budget 2022:

Kasserer Alfred Jensens gennemgang af budget for 2023 gav ikke anledning til spørgsmål. Kassereren anførte i tilslutning hertil, at bestyrelsen – bl.a. med baggrund i to års gode resultater – foreslog uændret medlemskontingent for
det kommende år (2023), altså:
1 A Senior 5.800 kr., 1B Flex (senior) 2.700 kr., 1 C Ungsenior 2.200 kr., Junior 900 kr., Passive 300 kr.
Generalforsamlingen tog dernæst gennemgang af budget til efterretning og godkendte de uændrede kontingentsatser for 2023.

Forslag fra medlemmerne:

Dirigenten gik dernæst over til næste punkt på dagsordenen: Forslag fra medlemmerne
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Dirigenten anførte, at der til bestyrelsen i rette tid var indgået et forslag fra medlem nr. 118-1464 René Christoffersen
om, ”at medlemmerne i Marielyst Golf Klub får frie bolde med i deres kontingent”.
Dirigenten gav René Christoffersen mulighed for at motivere sit forslag, hvilket han gjorde.
Dirigenten foreslog dernæst, at der blev afholdt en skriftlig afstemning om det indgivne forslag.
Dirigenten oplyste dernæst, at der var 77 stemmeberettigede medlemmer til stede, og at der var indgivet 6 fuldmagter fra ikke tilstedeværende medlemmer – altså i alt 83 stemmeberettigede.
Resultatet af afstemningen blev, at 32 ønsker gratis bolde, 50 ønsker betaling for bolde (som nu) og 1 stemte blank.
Forslaget blev således forkastet.

Forslag fra bestyrelsen:

Ingen forslag fra bestyrelsen

Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Valg af formand:
Erik Nordahl-Pedersen - genvalgt
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Elsebeth Dalby - genvalgt
Lotte Petersen (tidl. Suppleant) – (gen)valgt som bestyrelsesmedlem for 2 år
Erik Rasmussen (tidl. suppleant) – (gen)valgt som bestyrelsesmedlem for 1 år
Valg af suppleant:
Bestyrelsen foreslog Peter Paul Olsen. Peter præsenterede sig og blev valgt som suppleant for 1 år.

Valg af revisor:

Øernes Revision blev genvalgt.

Eventuelt:

Henning Larsen opfordrede især de yngre medlemmer i klubben til at byde sig til i forbindelse med udførelse af frivilligt arbejde. Der var brug for mange – især med håndværksmæssige færdigheder – til at erstatte ”den gamle garde” i
klubben.
Erik Rasmussen (klubbens frivilligkoordinator) oplyste, at der pt. er ca. 36 aktivt frivillige, og at disse har en gennemsnitsalder på ca. 72 år. Yngre kræfter er derfor nødt til at træde til.
Jørn Dalby opfordrede til at gøre noget ved det ildelugtende vand i kanalen på tværs af hul 12, 18 og 17.
Jens Degn opfordrede til, at man ikke plastrede klubbens baghuse til med sponsorskilte, men i stedet flyttede disse til
bagsiden af huset.
Alf Fabiansson foreslog en vandrende mikrofon til fremtidige generalforsamlinger.

Afslutning:

Dirigent Niels Fog takkede for god ro og orden og afsluttede årets generalforsamling.

Marielyst den 9. april 2022
Elsebeth Dalby, Referent

_____________________________
Erik Nordahl-Pedersen, formand

__________________________
Niels Fog, dirigent
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