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5. april 2022 
 
Referat fra Klubber i Klubben (KiK) møde onsdag den 30. marts 2022 kl. 15.00 
 
Deltagere:  Dameklubben: Berit Abildtrup og Dorrit Friis-Hansen 

Manneklubben: Kaare Andresen og Bjarne Simonsen 
Seniorklubben: Birgit Klerens og Jytte Balsløv Jørgensen 
Fyraftensklubben: Marianne Krainer 
Kaninklubben og Bridgeklubben: Gerner Abildtrup 
Turneringsudvalget: v/Lotte Petersen 
Erik Nordahl-Pedersen (ENP), Alfred Jensen (AJ), Ivar Christensen (IC), Elsebeth Dalby (ED) 

 
Dagsorden: 

1. Velkomst og orientering v/formanden 
2. Opfølgning på referat fra sidste møde 26. oktober 2021 
3. Orientering om klubbens økonomi v/Alfred Jensen 
4. Orientering om baneforhold v/Ivar Christensen 
5. Koordination og ajourføring af klubbens årskalender for 2022 (version 14MAR2022_ENP) 
6. Drøftelse af indkomne forslag 
7. Orientering fra Dameklubben 
8. Orientering fra Manneklubben 
9. Orientering fra Seniorklubben 
10. Orientering fra Fyraftensklubben 
11. Orientering fra Kaninklubben 
12. Orientering fra Turneringsudvalget 
13. Orientering fra Bridgeklubben 
14. Eventuelt, herunder fastsættelse af næste møde (onsdag den 15. juni 2022). 

 
 
Ad 1 - Orientering 
ENP bød velkommen og orienterede kort om, at protræner Harry pt. er sygemeldt med corona, men at han 
kommer så hurtigt, det kan lade sige gøre.  
Klubbens greenkeeperlærling Martin har opsagt sin elevplads til fordel for en elevplads i Himmerland Golf 
og Resort. Klubben har i stedet ansat Palle Kristiansen som ufaglært greenkeeperassistent. Derudover har 
klubben i samarbejde med Guldborgsund Kommune fået Anders Bring-Nielsen i virksomhedspraktik i fore-
løbig 13 uger. Vores Chefgreenkeeper oplyser at greenkeeperteamet pt. fungerer rigtig godt.  
I Sekretariat, ProShop og kantine kører det også fint i et tæt samarbejde mellem Camilla og Morten. Anette 
og Marianne starter op i weekender fra og med lørdag den 2. april 2022. En 3. timelønnet medhjælper 
overvejes ansat. 
Banen er blevet klargjort til sæsonstart søndag den 3. april, hvor klubben afvikler Åbningsturnering. Der 
ligger dog stadig både træstammer og løse grene m.v. efter forårets to storme. Overgange m/fridrop er 
lavet næsten alle steder. 
Ny sæson under opsejling. Golfens Dag afvikles søndag den 24. april kl. 10 – 13, ligesom der også i år 
afholdes gratisgolf på tirsdage i juli måned. Til begge arrangementer er der brug for mange frivillige. 
Eksisterende Teestedsmarkeringer (gul og rød) er i år suppleret med nye BLÅ teesteder. Som en over-
gangsordning er de tre teesteder nu også påført afstandsmarkeringer i form af tallene 55, 51 og 47 indtil 
nye, sorte teestedsmarkeringer kun med tal er indkøbt og opsat. Desuden er GolfBox nu sat op til at anbe-
fale et teested med baggrund i den enkelte spillers handicap. Der er udsendt et Nyhedsbrev om emnet. 
Der afvikles GolfBox-kursus torsdag den 31. marts, hvor tillige KiK er inviteret med. Administrationsmodul 
om formiddagen og Turneringsmodul om eftermiddagen.  
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Buggyoverdækningen er gjort færdig til ibrugtagning.  
Medlemmer, der arbejdet frivilligt for klubben, er forsikret gennem DIF/DGI/DGU kollektive arbejdsskade-
forsikring, som tidligere bekendtgjort på klubbens hjemmeside. I tilslutning hertil anførte ENP et ønske om, 
at der i klubben blev fundet en person med interesse for og viden om arbejdsmiljøområdet, der kunne fun-
gere som Klubbens Arbejdsmiljørepræsentant. Ansvaret for at gældende arbejdsmiljølovgivning over-
holdes påhviler klubbens bestyrelse, der har brug for en person, der i et eller andet omfang har dannet sig 
et overblik over det arbejdsmiljømæssige område i klubben, og dermed bistå bestyrelsen med at sikre, at 
alle sikkerhedsforskrifter m.v. overholdes.  
Generalforsamling afholdes den 9. april 2022 kl. 13.00 i klubben. To personer (Hans Erik Trolle og Hans 
Aage Pedersen), der hver på deres måde har haft særlig betydning for klubbens tilblivelse, er indbudt og 
udnævnes på generalforsamlingen til æresmedlemmer.  
ENP oplyste afslutningsvis, at klubben har indgået en greenfeeaftale med Vallø Golfklub om gensidig rabat 
på kr. 100,- for fuldtidsmedlemmer ved spil på hinandens bane i perioden 1. april – 31. oktober. På fore-
spørgsel blev det bekræftet, at klubben fortsat giver rabat på kr. 100,- på greenfee til gæster/venner/familie 
ifølge med et fuldtidsmedlem. 
 
Ad 2 – Sidste mødereferat 
I referatet fra KiK-mødet den 26. oktober 2021, hvor der under pkt. 6 af Seniorklubben v/Birgit Klerens an-
befales oprettet et særligt ”Velkomstteam” blev det besluttet, at respektive klubber i klubben selv opretter et 
team til servicering af besøgende klubbers KiK. Det betyder så, at hvis en Herreklub fra en anden golfklub 
kommer på besøg i Marielyst, så er det vores Manneklub, der – i samarbejde med klubbens sekretariat - 
sørger for velkomst og servicering under besøget. ENP tilbød at udarbejde et oplæg til policy eller vejled-
ning for sådanne besøg.  
Der var ingen yderligere bemærkninger til referat fra sidste møde. 
 
Ad 3 – Klubbens økonomi 
AJ startede sin orientering om klubbens økonomi med at sige, at klubben godt kunne bruge lidt flere med-
lemmer. Der blev i tilslutning til gennemført Hustilsyn i uge 11 udarbejdet og omdelt en lille brochure/flyer, 
der fortalte lidt om at blive (prøve)medlem i Marielyst Golf Klub som. Brochurer placeres tillige i Turistkonto-
ret på torvet, i Velkomstcenteret og hos Golf & Fun samt omdeles til Golfens Dag og til Gratis Golf. Vi må 
så se, om det kaster nogle nye medlemmer af sig.  
AJ oplyste videre, at der i 2021 kom rekordmange greenfee-gæster, næsten 6.000. Dog var mange af gæ-
sterne med rabatordninger (Golfhæftet eller naboklubber). Trods det fik klubben godt 1 mio. kr. i indtægt på 
greenfee-gæster sidste år. Vi fortsætter med at have Golfhæftet, bl.a. fordi de øvrige klubber på LF delta-
ger.  
Klubben kom ud af året 2021 med et overskud på ca. 75.000 og et hensat beløb på 200.000 kr. til imøde-
gåelse af kommende aktiviteter (vandingsanlæg, tordenskure m.v.). I klubbens strategiplan og budget frem 
til 2027 er der indregnet en løbende (indeksreguleret) kontingentstigning. Bestyrelsen har imidlertid beslut-
tet, at lade medlemmerne få glæde af klubbens gode økonomi, ved at lade kontingentsatserne være uæn-
drede i 2023. I 2024 bliver der så en lille stigning på 100 for 1A-medlemmer og 200 for 1B-medlemmer 
samt også en lille stigning på ungsenior- og juniorkontingentet. Greenfee-priserne fastholdes indtil videre 
på et niveau lidt under vores naboklubber. En runde på Pay-and-Play banen koster fortsat 150,- kr., men 
fra og med i år kommer to runder til at koster 250,- kr. Ellers er Strategiplanen ikke ændret. Bestyrelsen har 
stadig de samme ambitioner for klubben, banen, personalet og medlemmerne. Fokusområder: Vandres-
sourcer og vanding. Opgradering af maskinparken. Forskønnelse af banen. Fast overdækning af terrassen. 
Tordenhuse på for- og baghuller. Optimering og forskønnelse af greenkeepergårdens gårdsplads samt 
ladestandere til el-og hybridbiler.  
AJ orienterede afslutningsvis om, at der i budgettet frem til 2027 er medregnet indtægter på salg af bolde til 
drivingrange, jf. beslutning på generalforsamlingen den 3. oktober 2020 samt gennemførelse af hustilsyn i 
Marielyst Grundejerforening. Til den kommende generalforsamling har et medlem stillet forslag om gratis 
bolde.  
 
Ad 4 – Orientering om baneforhold 
IC oplyste, at der under de to storme først på året var væltet 50-60 træer, hvoraf mange stammer fortsat 
ligger på området. På grund af regn er arbejdet med at fjerne dem blevet forsinket. Planen er bygge en 
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enkelt brændestabel på overgangen mellem hul 8 og 9 og dernæst skære resten af stammerne op og sæl-
ge træet til medlemmerne for 100,- kr. for en trailerfuld. Grene samt stykker med mange knaster fleeces op 
og bruges til bunddække på banen. 
På grund af vand var banen lukket længere en forventet og pga. nattefrost er vinterreglerne stadig gælden-
de. Banens sommergreens har haft godt af hvile, men er nu åbnet op for spil. 
IC takkede manneklubben for, at de har givet plads til, at greenkeeperne mandag morgen kan ordne golf-
banen efter weekenden. Baneudvalget har forespurgt bestyrelsen om opbakning til, at mandag bliver helt 
fri for spil af KiK. Det anbefales i stedet, at KiK kun spiller tirsdag, onsdag og torsdag. Pt. er banen lukket til 
kl. 9.00 på mandage, hvor Manneklubben starter ud med gunstart kl. 10.00. Muligheden for at åbne op for 
spil allerede kl. 8.00 blev kort drøftet, såfremt dette ikke gav ulempe for Manneklubbens gunstart kl. 10. 
Manneklubben havde ingen indvendinger mod dette, men anførte at de nok ville vende tilbage til gunstart 
kl. 9.00 i 2023.  
Der udspandt sig en drøftelse af, hvor lang tid før en gunstart banen burde lukkes. Lige nu varierer det en 
smule. Manneklubben har 2 tider (altså 20 min.) spærret, Dameklubben 1 og Seniorklubben samt Fyraf-
tensklubben ingen tider spærret.  Aftalen blev, at emnet drøftes i KiK-lokalbestyrelserne.  
ENP udarbejder et oplæg til en policy om banelukning, fortrinsret m.v., der sendes i høring ved respektive 
KiK, før drøftelse på næste KiK-møde i juni.  
Problematikken med bolde fra drivingrange til hul 1 blev vendt. Nettet er i dårlig forfatning. Nye net koster 
alene i indkøb næsten 50.000 kr. Dertil kommer så opsætning. En løsning med at nettene kan tages ned 
om vinteren undersøges.  
IC oplyste afslutningsvis, at der er lagt grus på overgangene, hvorfra der er frit drop. Overgangen på hul 7 
udestår  
 
Ad 5 – Ajourføring af klubbens årskalender 2022. 
Jytte Balslev anførte det uhensigtsmæssige i, at der var planlagt bestyrelsesmøde onsdag den 18. maj, 
hvor Seniorklubben har planlagt månedsmatch med spisning. ENP har noteret sig dette.  
 
Ad 6 – Indkomne forslag 
ENP anførte, at KiK gennem årene har fået en favorabel pris på øl/vand/vin i f.m. afviklingen af årets jule-
frokoster. Det blev aftalt, at prisen fremadrettet hæves fra 10 kr. til 15 kr. pr. øl/vand/vin. Der vil ikke umid-
delbart være mulighed for at opnå yderligere rabatter. 
Den ved årsskiftet indførte prisstigning på bl.a. øl fra 15 kr. til 20 kr. blev kort drøftet. Ganske få har ytret 
utilfredshed, men generelt har medlemmerne taget det pænt.  Det kan konstateres, at klubbens priser lig-
ger på linje med eller under de øvrige klubber på LF. Mange medlemmer køber tillige nu både Krenkerup 
og Grimbergen øl til 25 kr. stykket. 
 
Ad7 – Orientering Dameklubben 
Åbningsmatch tirsdag den 5. april med 31 deltagere. I alt 70 medlemmer. 4 nye medlemmer direkte fra 
Kaninklubben.  
 
Ad 8 – Orientering Manneklubben 
Åbningsmatch mandag den 4. april med 52 deltagere. I alt 88 medlemmer. Stor ros til Skovtroldene. Ros 
for de nye overgange. Rigtig fint arbejde med buggyhuset. Mht. tordenskure kunne man evt. kontakte 
CELF. IC orienterede om, at det er forsøgt. De nye teesteder skal medlemmerne vænne sig til. Manne-
klubben ønsker respons på henvendelser på mails. Gerne svar tilbage med at henvendelsen er modtaget 
og sendt til rette vedkommende. ENP og ED bekræftede, at en sådan respons burde være en selvfølgelig-
hed. Manneklubben så gerne, at der på hjemmeside m.v. blev meldt ud, når banen – bl.a. som følge af 
vand og frost – var lukket. Vintergreens har været rigtig fine i år. Mandag kl. 10.00 er en prøve i år, men 
næste år går Manneklubben tilbage til kl. 9.00 og foreslår i stedet, at torsdag bliver lukket til kl. 10.00, så 
banen kan gøres fin til weekenden. IC orienterede om, at det desværre ikke er muligt at flytte mandagens 
arbejde til torsdag, da der er et efterslæb efter weekendens mange spillere og lavere arbejdsfrekvens. For-
skellige forslag blev fremsat og drøftet, men der blev ikke besluttet noget.  
 
Ad 9 – Orientering Seniorklubben 
Åbningsmatch onsdag den 6. april med 70 tilmeldte. I alt 120 medlemmer. Der er indført valgfrit teested i 
den løbende ugeturnering, hvilket er helt i overensstemmelse med intentionen omkring indførelse af det 
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ekstra blå teested. Der forsøges desuden med elektronisk scoreindberetning. Der afleveres fortsat fysisk 
scorekort.  
Efter Horbelevhallen lukning er der et stort og akut behov for nye sponsorer, som kan levere mad til klub-
bens turneringer. Hotel Falster er pt. en mulighed, de leverer til Manneklubben. Dorrit orienterede om 
Stampes Køkken fra Odd Fellow logen. Ønsket videregives til Sponsorudvalget.  
Shots flasker – skal de i flasker eller affald? De der tømmer affald vil nu gerne have flaskerne i fla-
sker/dåser.  
 
Ad 10 – Orientering Fyraftensklubben 
Fyraftensklubben ønsker fortsat slå ud torsdag eftermiddag/aften. Flytter den 7. april fra søndag til torsdag.  
 
Ad 11 - Kaninklubben 
Golfens Dag den 24. april kl. 10-13. Der er hjælpere nok. Henrik Lanter, Falster Golfklub har foreslået et 
samarbejde, hvor begyndere kan komme rundt på andre baner. Gerner deltager i møde den 20.april om 
dette initiativ.  
Kaninklubben er ikke startet endnu. Gerner arbejder på nye 3-kant-skilte. Flyers fra DGU kommer forhå-
bentlig i år til tiden og rette sted med korrekt logo. Skulle gerne lande i uge 15. Flyers placeres forskellige 
steder lokalt.  
 
Ad 12 – Orientering Turneringsudvalget 
Lotte orienterede fra Turneringsudvalget. Åbningsmatchen søndag den 3. april er sat op, og der er pt. 105 
spillere. Der bliver elektronisk scorekort. Et stk. manuelt udfyldt scorekort pr. bold skal fortsat afleveres. Der 
er sket en udskiftning i udvalget. John Olesen er indtrådt i stedet for Britt. Reklame fra Hovborg Kro blev 
uddelt til KiK og folder opsat i mellemgang 
 
Ad 13 – Orientering Bridgeklubben 
Bridgeklubben havde afslutning og generalforsamling den 29. marts 2022.  
 
Ad 14 - Eventuelt 
Intet.  
 
Mødet blev afsluttet kl. 17.00. Næste møde onsdag den 15. juni kl. 15.00 i klubben 
 

ED/ENP 


