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7. april 2022 
 
Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 23. marts 2022 kl. 15.30 samt onsdag den 30. 
marts 2022 kl. 17.00 
 
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 19. januar 2022. 
3. Status medlemmer og økonomi. 
4. Status på arbejdet i udvalg. 
5. Gennemgang af punkter til opfølgning (aktionsliste). 
6. Forslag til drøftelse og behandling. 
7. Eventuelt, herunder fastsættelse af næste møde (onsdag den 20/4-2022 kl. 15.30). 

 
Ad 1 – Orientering  
ENP bød velkommen og gennemgik kort mødets dagsorden.  
ENP oplyste, at der er fundet et ”emne” til bestyrelsens post som suppleant. ENP overbragte dernæst en 
hilsen fra Harry, der pt. sygemeldt men forventer at starte i klubben inden længe.  
ENP gav en kort status vedr. Martins opsigelse sin stilling som greenkeeperelev. ENP sender mail til Martin 
om aflevering af udlånte effekter. Palle Kristiansen er ansat som greenkeeperassistent og erstatning for 
Martin. Desuden er der indgået aftale med Guldborgsund Kommune om beskæftigelse af Anders Bring-
Nielsen i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning. IC tilføjede, at klubbens anden greenkeeperassistent Peter 
Johansen, der blev ansat i august måned sidste år, er faldet godt til og har løst rigtig mange vedligeholdel-
sesopgaver i vinterhalvåret.  
ENP gav dernæst en kort orientering om gennemført Hustilsyn i de fem vintermåneder fra november til og 
med marts. De 5 x hustilsyn var blevet afsluttet med et møde søndag den 19. marts, hvor der under en bid 
mad blev snakket om oplevelser og små udfordringer i forbindelse med gennemførelse af hustilsynet. Der 
var stor tilfredshed blandt de 20 fremmødte hustilsynsførere. ENP havde på mødet takket for vel udført 
arbejde og for de rare penge, som havde været med til af finansiere opførelsen af den nye buggyoverdæk-
ning. Klubben håber at få opgaven med at føre hustilsyn i Marielyst Grundejerforening også i den kom-
mende sæson – og at der i klubben er nok frivillige til at løse opgaven.  
ENP oplyste, at klubben havde indgået en ny Greenfee-aftale med Vallø Golfklub med 100 kr. rabat på 
greenfee for fuldtidsmedlemmer begge steder.  
Klubben var blevet kontaktet af Sydfalster Turist- og Erhvervsforening om fornyelse af klubbens annonce i 
Marielystguiden, hvilket vi havde sagt JA til. En henvendelse fra Nordic Golfers om at deltage i og spon-
sere et antal turneringen gennem året, havde vi derimod sagt nej til.  
ENP nævnte, at Golfens Dag i år faldt søndag den 24. april og at Begynderudvalget var i fuld gang med at 
planlægge afviklingen af samme.  
Vedrørende de nye Teestedsmarkeringer og den i GolfBox indførte automatiske indførelse af teested 
afhængig af spillerne handicap anførte ENP, at der skulle sendes et Nyhedsbrev ud til medlemmerne om 
emnet. (Dette er efterfølgende gjort). 
Buggyoverdækningen er stort set færdiggjort. El lægges ind primo april, hvorefter overdækningen er klar 
til ”indflytning”. Tak til Henning Larsen og hans gæve svende (Frede Clausen og Henning Kjersgaard) samt 
Mogens Hemmingsen og Jørn Dalby for efterfølgende el- og gravearbejde.  
ENP fortalte dernæst, at han den 21. marts havde deltaget i et af kommunen arrangeret Temamøde om 
beredskabsplaner ifm. ulykker m.m. i foreninger. Emnet tages op ved en senere lejlighed. 
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Klubben afvikler et Gollfbox-kursus torsdag den 31. marts med deltagelse af både sekretariatsmedarbej-
dere og Klubber i Klubben.  
 
Ad 2 – Referat sidste møde 
Referatet fra bestyrelsesmøde den 19. januar 2022 gav ikke anledning til bemærkninger.  
 
Ad 3 – Status medlemmer og økonomi 
AJ omdelte Revisionsprotokollat, Årsrapport og Revisors regnskabspåtegning til underskrift blandt bestyrel-
sens medlemmer. Under gennemgang af resultatopgørelsen for 2021 blev der opnået enighed om at hen-
lægge kr. 200.000 til klub- og baneforbedringer. Årets resultat for 2021 udgør efter henlæggelser et over-
skud på kr. 75.622.  
AJ sørger for, at der udarbejdes folder til generalforsamlingen indeholdende indkaldelse, revisorpåtegning, 
strategiplan, resultatopgørelse, balance og budget for det/de kommende år.  Der udsendes mail til alle 
medlemmer med link til folder og årsberetning.  
ENP anførte, at medlemstallet og prognosen for fremtiden gav anledning til bekymring og ønskede i den 
forbindelse at se effekt af igangsatte markedsføringsaktiviteter; herunder udlevering af flyers og foldere, 
gennemførelse af Golfens Dag og Gratis Golf samt iværksat annoncering og omtale i aviser, blade og an-
dre offentlige medier. Der burde – alle forhold taget i betragtning – være mulighed for at hverve flere med-
lemmer både lokalt og blandt sommerhusejere bosiddende længere væk. 
 
Ad 4 – Status på arbejdet i udvalg 
Baneudvalget:  
Skriftlig orientering var udsendt inden mødet med status på diverse projekter.  
Skovtrollene har haft travlt også i denne vinter med opskæring og oprydning efter de mange væltede træ-
er rundt omkring på baneanlægget. Dette projekt forventes færdiggjort i løbet af foråret og forsommeren. 
Der bliver bygget én brændestabel mere ved udgangen fra hul 9. Resten af brændet bliver skåret op og 
solgt til interesserede medlemmer for kr. 100,- pr. trailer. Stykker med mange knaster samt grene flises op 
og anvendes som bunddække på banen. 
Teestedsmarkeringer er forsynet med tal (afstandsangivelser) for bl.a. at markere overgangen til helt nye 
sorte teestedsmarkeringer med hvide tal (55, 51 og 47), der forventes af tilgå klubben i løbet af juni måned.  
Det STORE vandingsprojekt kan ikke finansieres gennem fonde og anden ekstern støtte. Vi må spare 
sammen til det selv og gennemføre projektet i mindre ”bidder” samt starte der, hvor der erfaringsmæssigt 
er mest brug for vand, når det er tørt.  
En af de helt store udfordringer i forbindelse med vandingsprojektet er (udover finansieringen), at sikre til-
strækkelige vandressourcer tril vanding. Vores nuværende vandingsanlæg - til greens og teesteder - er 
baseret på egen boring og en indvindingstilladelse på bare 6.000 kubikmeter på årsbasis, hvilket på ingen 
måde er nok til vanding af fairways også. Derudover har klubben pt. en landzonetilladelse til at udgrave en 
sø på ca. 2.000 kvt.meter og ca. 2½ meters dybde. Det undersøges pt. ved kommunen, om der er mulig-
hed for at oprense/udgrave et par af de eksisterende søer i stedet for at grave et nyt stort hul. Ny projekt-
gruppe bør nedsættes snarest muligt efter den kommende generalforsamling. 
Ny baneguide er ved at blive trykt og forventes i udsalg i ProShoppen inden længe. 
Nettet mellem drivingrange og hul 1 er i dårlig forfatning og trænger til udskiftning. Nettet bliver ødelagt i 
stærk blæst og tillige ved rimfrost om vinteren, der gør nettet ekstremt tungt. Kreative løsninger med mulig-
hed for at nedtage nettene om vinteren efterlyses. 
Byggyoverdækning er klar til ibrugtagning primo april. 
 
Sports- og Turneringsudvalget: 
Skriftlig orientering udsendt før mødet.  
Der holdes møde i et nyoprettet Eliteudvalg den 2. april kl. 12.00 med Carsten Holdt. LP og LW deltager.  
ENP foreslog at inddrage Peter Paul Olsen i arbejdet.  
Vedr. Juniorer så har det vist sig særdeles vanskeligt at finde interesserede til dette arbejde. Der er derfor 
endnu ikke oprettet et egentligt udvalg. PL går i dialog med Harry, men der er brug for et par frivillige til at 
løfte denne opgave.  
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Regionsgolfen er i gang med i alt 6 tilmeldte hold (B, C, D, Veteran A og C samt Superveteran B). Turne-
ringen (6 kampe) starter ultimo april og slutter primo juni. Klubben har i år sponseret ens poloer til både 
regionsgolf- og elitespillerne.  
Begynderudvalget: Golfens Dag er under planlægning af Begynderudvalget og afvikles søndag den 24. 
april 2022 kl. 10 – 13. Der forventes mange gæster på dagen, hvorfor der er brug for mange frivillige til at 
guide rundt. Frivilliggolf på tirsdage i juli måned. Frivillige hjælpere søges.  
Turneringsudvalget afvikler Åbningsturnering søndag den 3. april 2022. John Olesen er trådt ind som nyt 
medlem i udvalget.  
 
Markedsføring/Sponsorudvalg: 
Nyt sponsorkoncept udarbejdet og udsendt før mødet af LW. Der er nu sponsorer på alle huller på 18-
hulsbanen. Desværre er det endnu ikke lykkedes at finde sponsorer til alle matcher. Der er lidt intern kon-
kurrence imellem KiK og hovedklubben om sponsorernes gunst. Det foreslås at udarbejde en egentlig 
”Sponsorfolder”, hvoraf typer af sponsorater og priser fremgår. Der arbejdes pt. på en fjernsynsskærm i 
mellemgangen til bl.a. promovering af sponsorer og annoncering af nyheder. 
Klubbens PR-ansvarlige Frank With har arrangeret interview til Golfavisen med fmd. Baneudvalget om bl.a. 
biodiversitet og bæredygtighed. Desuden kunne det overvejes at markedsføre af både Golfens Dag og 
Gratis Golf i lokalaviser m.v. 
 
Husudvalg: 
Skriftlig orientering udsendt før mødet. 
ER orienterede kort om løste opgaver både inde og ude; hovedrengøring køkken, rensning af tagrender, 
rengøring flagstang og udskiftning ag snor, oprydning trekanthus, baghuse rengjort m.m.  
Terrasseteltet sættes op onsdag den 30. marts 2022. ER forudsagde, at det er sidste år teltet kan sættes 
op, da teltdug og syninger er i dårlig forfatning. Det er for ringe til at kunne holde. Frivillige søges til at hjæl-
pe med teltopsætning.  
 
Frivilligområdet: 
Drøftelse af gæstemodtagerteams, som klubber i klubben selv vil stå for, når der er besøg fra andre klub-
bers KiK. I tilfælde af besøg af grupper fra fx firmaer el.lign. samlet et team til lejligheden. Udkast til policy 
for området udarbejdes (ENP).  
Døre i baghusene skal rengøres og males. 
 
Ad 5 – Punkter til opfølgning (gennemgået på opfølgende møde den 30. marts 2022) 
Liste med Punkter til opfølgning af 14. marts 2022 blev gennemgået og ajourført.  
 
Ad 6 – Forslag til drøftelse og behandling (gennemgået på opfølgende møde den 30. marts 2022) 
 
Generalforsamling: 
Regnskab udsendes den 1. april 2022. Beretning udsendes skriftligt – derfor kun kort beretning på dagen. 
Hans Erik Trolle og Hans Aage Pedersen indbydes særskilt. Vi mødes kl. 11.00 til klargøring af lokalet og 
brygning af kaffe (kage hentes) m.v.. Konstituerende møde efterfølgende. 
 
Ladestandere:  
Tilbud fra DGU modtaget. Punktet blev udsat til senere møde. 
 
Klubbens OneDrive:  
Der skal laves en filstruktur. Hvert udvalg skal have en mappe. Derudover skal bestyrelsen have en map-
pestruktur. LW udarbejder oplæg til det videre forløb.  
 
Hjemmeside:  
Skal gennemgås og gøres mere brugervenligt (LW/ENP) 
 
Infoskærm:  
Anskaffes og opsættes i mellemgang. LW orienterede arbejder videre på en løsning.   
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Drøftelse af mulige nye medlemstyper fx Flex+ / Flex- medlemskab. Punktet er udsat til særskilt møde.  
 
Foldere/pamfletter/flyers:  
Er trykt og omdelt. Ny folder/pamflet rettet mod danske og tyske feriegæster til ikke golfere og rettet mod 
Pay & Play er under udarbejdelse. Anvende samme layout som til folderen til Golfens dag.  
 
Samarbejdsaftaler:  
ENP arbejder videre på samarbejdsaftale med Golf & Fun vedr. bl.a. gæstegreenfee. En tilsvarende aftale 
kunne evt. indgås med Hotel Nørrevang. 
 
Æresmedlemmer:  
ENP har besøgt Hans-Erik Trolle og Kate og har skrevet til Hans Åge og Inge om at deltage i Generalfor-
samlingen. ED laver udkast til æresdiplom og bestiller blomster.  
 
Klubben bør have en Sikkerheds- og arbejdsmiljøansvarlig person: Pt. har klubbens bestyrelse ansva-
ret for, at gældende love og bestemmelser efterleves, men der bør udpeges én specifik person, der kan 
påse at tingene er i orden og vejlede bestyrelsen.  
 
Nøgler: Gennemgang af nøglesystem. (ED) 
Reklamevideo om klubben laves (ENP) 
Autocampere – instruks udarbejdes (ENP). 
Policy vedr. Banelukning og fortrinsret m.v. udarbejdes (ENP) 
 
Ad 7 - Eventuelt 
Næste møde: 20. april 2022 kl. 15.30. Kl. 15.00 er der orientering om TeeBox.  
 

ED/ENP 


