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Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 20. april 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), Peter Paul Olsen (PPO) 
 
Dagsorden: 

1. Velkomst og orientering v/formanden 
2. Referat af møde den 23. og 30. marts 
3. Opfølgning på Generalforsamling den 9. april 2022 
4. Gennemgang af forretningsorden 
5. Status medlemmer og økonomi 
6. Status på arbejdet i udvalg 
7. Gennemgang af punkter til opfølgning 
8. Forslag til drøftelse og behandling 
9. Eventuelt, herunder fastsættelse af næste møde (torsdag den 19. maj 2022 kl. 15.30). 

 
 
Ad 1 
ENP bød velkommen og gennemgik dagsordenen.  
ENP meddelte, at dagens møde med folkene bag TeeBox var aflyst pga. sygdom. Der vil blive meldt ud 
om ny mødedato snarest muligt. ENP oplyste samtidig, at der den 8. juni 2020 er indgået en skriftlig aftale 
med TeeBox om opstilling og drift af en TeeBox, samt at mødet med TeeBox nu udelukkende drejer sig om 
at aftale det videre forløb for opstilling formentlig i efteråret 2022.  
Vedrørende opstilling af El-Ladestandere: Tekniker fra Norlys vil besøge MGK for at undersøge mulighe-
den for at etablere to el-ladestandere uden omkostninger for MGK.  
Golfbox-kursus blev gennemført den 31. marts med succes og med deltagere fra klubber i klubben og 
MGK-sekretariat.  
Frank With har skrevet en artikel til Golfavisen om klubbens arbejde med biodiversitet. Artiklen indeholder 
et interview med IC og forventes bragt i en af de kommende numre af avisen. 
Golfens Dag afholdes søndag den 24. april 2022 kl. 10 - 13. Der forventes mange gæster. 
ENP orienterede om formandsmøde med de andre golfklubber på Lolland-Falster. Udover gensidig infor-
mation drøftes følgende faste emner blev på mødet: Golf & Godnat samarbejdet, El-ladestandere, det årli-
ge LF-mesterskab, som i år afholdes i Storstrømmen primo september. Næste møde afholdes i Maribo den 
27. oktober 2022.  
 
Ad 2 
Referatet fra konstituerende møde den 9. april 2022 blev godkendt.  
Referatet fra bestyrelsesmøderne 23. og 30. marts blev godkendt.  
I relation til sidstnævnte referater blev behov for udskiftning af nettene mellem udslagsbanen og hul 1 kort 
drøftet. Det bliver dyrt og besværligt. Desuden blev det besluttet at afholde et særskilt møde kun til drøftel-
se af klubbens medlemsskabstyper, jf. udarbejdet oplæg.  
Desuden blev informationsniveauet drøftet. Det blev i tilslutning hertil besluttet at gøre bestyrelsesmødere-
feraterne lidt kortere, men ellers som hidtil lægge dem på hjemmesiden og sende link ud til medlemmerne 
som en ekstra service. På spørgsmål omkring KiK-mødereferater blev det besluttet, at disse også som 
hidtil lægges på hjemmesiden, men derefter KUN sendes mødedeltagerne. 
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Ad 3 
Referatet fra generalforsamlingen er godkendt og underskrevet af såvel formand som dirigent.  
Der var enighed om, at generalforsamlingen var forløbet i en god og positiv ånd ikke mindst i relation til 
udnævnelsen af de to æresmedlemmer Hans Erik Trolle og Hans Aage Petersen. 
 
De på generalforsamlingen modtagne input fra medlemmerne, som bestyrelsen skal forholde sig til, er føl-
gende:  

 Eventuel etablering af et langdistancemedlemskab samt revurdering af eksisterende medlems-
skabstyper. 

 Revurdering af TeeBox-projektet.  
 Æstetik i og omkring klubbens på bygninger. 
 Udfordringer i forbindelse med eventuel etablering af springvand ved hul 11 (+ evt. åkander). 
 Interessekonflikt i forbindelse med lukning af sommergreens for spil i vinterperioden. Det kunne evt. 

overvejes at holde åbent på Par 3-banen i stedet. 
 Gennemgang af AV-udstyr i klubben, herunder tilsikre et velfungerende højtalersystem. 

 
Ad 4 
Udsendt opdateret forslag til Forretningsorden blev gennemgået, tilrettet og godkendt.  
 
Ad 5 
AJ oplyste at medlemstallet fortsat falder en smule, samt at antallet af greenfeegæster ligger lidt lavere end 
på samme tidspunkt sidste år. Der arbejdes fortsat på at implementere ny kontoplan.  
 
Ad 6 
Baneudvalget:  
IC havde udsendt referat fra afholdt baneudvalgsmøde den 22. marts 2022.  
ENP spurgte ind til placering af de hvide pæle mellem hul 16 og 17, der står der af hensyn til den offentlige 
sti/vej, der går gennem området.  
Kort drøftelse af etablere overgange med slotsgrus samt færdiggørelse heraf. 
Lukning af sommergreens i vinterhalvåret er faglig begrundet og i øvrigt normal praksis ved flere af vores 
naboklubber. Under alle omstændigheder har vores greens haft godt af at have været lukkede frem til me-
dio marts, hvilket vi her i sommersæsonen vil få glæde af i form af rigtig gode greens. 
Indkøbt ”mål” opsættes/udlægges på drivingrange.  
Vedrørende udskiftning af net mellem drivingrange og hul 1 så skal der lægges en gennemtænkt plan her-
for, før vi går i gang med at købe ind og skifte ud. Kræver mange mandtimer og dermed mange frivillige. 
Lugtgener fra kanalen, der går på tværs af hul 12, 18 og 17, blev vendt igen. IC kontakter kommunen igen. 
Der må og skal gøres noget ved dette mangeårige problem. 
IC omtalte udfordringerne ved etablering af springvand i en eller flere søer. Det vil dels kræve udgravning 
af søen/søerne og desuden koste strøm (ca. 1.000 kr. pr. måned).  IC vil kontakte Jan Petersen, som på 
generalforsamlingen udtrykte stor interesse for at få etableret springvand, med henblik på at finde en spon-
sor samt løse de med etableringen forbundne udfordringer.  
IC kontakter Guldborgsund Kommune vedr. oprensning og vanding fra allerede etablerede søer. Pris på 
pumper m.m. skal undersøges. Ret store udfordringer i forbindelse med oprensning af søer. Det kræver ret 
store maskiner, der både koster mange penge (kr. 1.000 pr. time) og forårsager skader på banen.  
Der ligger fortsat mange træer rundt omkring, som skal flyttes og skæres op. Dette gøres løbende.  
 
Sports- og Turneringsudvalget: 
LP orienterede om møde i det nyetablerede eliteudvalg v/ Jesper Nielsen, Carsten Holdt, LW og LP. Ud-
kast til rammer for elitegruppen er fremsendt af Carsten Holdt.  Det er aftalt at elitegruppen i lighed med 
regionsgolfspillerne får udleveret polo m/logo (gratis) samt tilbud om at købe et sæt tøj bestående af bukser 
og windbreaker med logo til særpris.  Evt. bør sponsorer inviteres til at se hjemmekampe. Initiativ imødeses 
fra eliteudvalget. Forespørgsel om 50% rabat på boldkøb til elitespillere blev afslået. Elitespillerne har ad-
gang til gratis bolde ifm. træning. Der ydes ikke yderligere rabat på boldkøb. Større grad af synlighed i 
klubben ønskes. Synlighed på resultater i pressen – hvem gør hvad? Forespørgsel om der er et budget til 
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elitespillere. Eliteudvalget opfordres til at udarbejde et realistisk budget og fremsende dette til bestyrelsens 
godkendelse i lighed med alle andre udvalg. MGK del af fusionsholdet (GGG) er inviteret til at spille med til 
træning på lørdage. LP tager ændringer med til eliteudvalget, hvorefter der udarbejdes et nyt udkast til 
rammer for elitegruppen.  
 
Vedr. juniorudvalg er der pt. ikke overblik over antal og interesse blandt juniorspillere og disses forældre. 
LP og Harry arbejdere videre med emnet.  
Regionsgolf: Poser med poloer ligger klar til afhentning. Holdkaptajnerne skal afhente hos Camilla.  
Turneringsudvalget afholder møde torsdag den 21. april 2022. PPO havde talt med Harry om en match 
med sponsorer, lav-handicapspillere og andre spillere. Evt. kunne man invitere håndholdspillere og/eller 
fodboldspillere til arrangementer i MGK, for bl.a. at skabe lidt opmærksomhed omkring golfspillet.  
PPO opfordrede til, at klubben i større omfang bruger Facebook til markedsføring og formidling af budska-
ber. ED bringer dette videre til sekretariatet. 
 
Markedsføring og Sponsorvirksomhed: 
LW tog udgangspunkt i opfordring fra generalforsamlingen til at være OBS på placering af reklameskilte. 
Hvad er bestyrelsens holdning til fx anbringelse af skilte? LW udarbejder forslag til policy for området, her-
under oplæg til reklamevirksomhed på klubbens bygninger til næste møde.  
Møde afholdes fredag den 29. april kl. 15.00 i klubben om AV-udstyr; bedre lydudstyr til klubbens arran-
gementer og monitor i indgang LW og ENP deltager 
Hotel Nørrevang er blevet sponsor. Det skal undersøges om de tillige vil være med i Golf & Godnat eller 
om de hellere vil have en direkte aftale med klubben omkring golfophold. 
GLFR-systemet blev drøftet, idet klubben betaler et relativt stort årligt abonnement til dette system, men 
kun i beskedent omfang bruger det. Systemet giver bl.a. mulighed for at digitaliseret sponsorvirksomhed, 
ligesom den enkelte spiller, hvad enten det er klubmedlemmer eller gæster kan bruge systemet som en 
elektronisk baneguide. Endelig kan GLFR også bruges til at sende informationer om bl.a. banelukning til 
klubbens medlemmer eller andre brugere af GLFR. Der bør oplyses om systemets muligheder til medlem-
mer og gæster fx i et Nyhedsbrev. ED taler med Camilla (og Mike) om dette. 
 
Husudvalget: 
ED orienterede:  
Dameklubben og Proshoppen afholder modeshow den 3. maj 2022 kl. 19.00 - ?. 
ED gjorde opmærksom på at klubben ville få en udfordring omkring plads vinteropbevaring af buggier, 
hvis der skal indkøbes flere af disse el-biler, idet disse kræver frostfri opbevaring med adgang til strøm.  
Klubben mangler fortsat tovholder og hjælpere til Frivilliggolf i juli måned.  
Torsdag den 21. april. afholdes møde mellem turneringsudvalg, KiK, festudvalg og husudvalg for at aftale 
fordeling på brug af sponsorer til levering af mad og drikkevarer. Liste med sponsorer er udarbejdet.  
 
Frivilligudvalget: 
ER orienterede:  
Banekontrol: møde afholdes i uge 17 (sidste uge af april). Syv mand kører banekontrol/baneservice. Den 
hvide buggy reserveres så vidt muligt til dette formål (normalt én gang dagligt).  
ER får lavet ekstra nøgle til denne buggy til ER. PPO vil gerne deltage i banekontrolarbejdet.  
Frede Clausen står fremover for at feje og holde orden ved klubhus og baghuse (viceværtsfunktion). Bjarke 
Dahlsten er kommet med i frivilliggruppen, der tømmer affaldsspande ved teestedshuse m.v. Torben Friis-
Hansen er kommet med i boldopsamler-teamet på drivingrange.  
ENP: Baghuse og teestedshuse trænger til maling. Der skal etableres luft under brædderne i den nye bug-
gy-hus, så de nederste dækbrædder ikke rådner. De hvide døre i klubhus/baghuse trænger til maling.  
ER oplyste desuden, at der er opsat musefælder i bag- og buggyhuse. Musekorn vil ikke blive lagt ud. 
 
Ad 7 Gennemgang af punkter til opfølgning 
Udsat til næste møde. ENP opfordrede til at skimme listen igennem, idet denne reelt blot var en ”huskeli-
ste” om løst og fast. Et punkt om drøftelse af prisniveau på bagskabe og buggyplads sættes på listen. 
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Ad 8 Punkter til drøftelse og behandling 
Bestyrelsen er blevet spurgt om sin holdning til gennemførelse af Ecco 9-hulsturnering den 20. maj 
samt salg af Ecco-produkter i shoppen. Bestyrelsen har drøftet emnet, men finder ikke at det er golf-
klubbens opgave at blande sig i et storpolitisk spørgsmål. Det er således ikke en lille golfklubs opgave 
at dømme eller indføre sanktioner mod et firma, der i storpolitisk sammenhæng måske gør eller ikke 
gør noget kritisabelt. Sådanne spørgsmål bør overlades til vores folkevalgte politikere. Bestyrelsen 
har derfor besluttet, at den aktuelle turnering for nuværende kan gennemføres, og at Ecco sko indtil 
videre fortsat kan købes i shoppen. Dette svar er meddelt spørgeren. 
Opstilling af TeeBox: Klubbens bestyrelse underskrev samarbejdsaftale i juni 2020 om opstilling af 
Teebox ved siden af baghus nr. 4. Emnet vil blive drøftet igen forud for møde med TeeBox. 
Ny Baneguide er trykt og ligger til salg i Proshoppen til kr. 30,- pr. stk.  
Nye Teestedsmarkeringer (sorte med hvide tal) er bestilt og forventes leveret og opstillet i juni må-
ned.  
Nye foldere til prøvemedlemmer og nye medlemmer samt visitkort er genoptrykt. Ny pamflet til Pay-
and-Play er under udarbejdelse. 
ENP og Gerner har udarbejdet folder samt Golfkørekort i A6-format til nye medlemmer som bevis 
på, at de har gennemført et undervisningsforløb og bestået de prøver et DGU-kort kræver.  
Aftale med Golf & Fun med rabat på greenfee i forbindelse med overnatning i G&F weekendhytter i 
stil med den ordning vi har med Golf og Godnat samt Visit Lolland-Falster. 
Klubben mangler fortsat en sikkerheds- og arbejdsmiljøansvarlig.  
Sikring/forsikring af buggier: Klubbens udlejningsbuggier er kun ansvarsforsikret (lovpligtigt). Skal 
de sikres yderligere (kaskoforsikres mod hærværk og tyveri) nu de står i en uaflåst buggyoverdæk-
ning, så vil det givetvis koste en mindre formue. AJ undersøger dette. Eventuelt kunne de sikres med 
en bom, ligesom kamera eller lignende kunne sættes op. Emnet tages op igen, når vi har en udmel-
ding fra forsikringsselskab. 
Velkomstpakke til nye borgere i Guldborsund Kommune, skal vi markedsføre os der? LW overvejer 
mulighederne. Fx kunne vi lægge en folder frem ved disse arrangementer.  
Vedr. policy for eller rettere imod camping på golfklubbens område oplyste LP, at autocampere ofte 
har svært ved at finde pladser på lokale campingpladser i højsæsonen. Det kunne i den forbindelse 
være en mulighed for MGK at lave en aftale, om evt. at lade autocampere stå natten over ved køb af 
greenfee-billetter + 100 kr. mere for parkering. Bestyrelsen besluttede imidlertid at fastholde den tidli-
gere beslutning om, at vi ikke ønsker at autocampere kan parkere på klubbens grund, og at de venligt 
men bestemt skal henvises til områdets campingpladser. Vi ønsker ikke at være konkurrenter til de 
lokale campingpladser eller have bøvl med strømforhold, badning o.s.v. 
Vedr. udlejning af bagskabe og buggyplads med opladning skal proceduren herfor beskrives, nu da 
Lilli ikke længere varetager denne opgave. ED arbejder videre på dette sammen med Camilla.  
 
Ad 9 
Der var intet til eventuelt. Næste møde blev aftalt til torsdag den 19. maj 2022 kl. 15.30 i MGK. 

 
Mødet sluttede kl. 19.15 
 
 

ED/ENP 


