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Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 19. maj 2022 
 
Deltagere:  Erik Nordahl-Pedersen (ENP), Alfred Jensen (AJ), Ivar Christensen (IC), Lotte Petersen (LP), 

Peter Paul Olsen (PPO) 
Afbud: Lars Willander (LW), Erik Rasmussen (ER), Elsebeth Dalby (ED) 
 
Dagsorden: 

1. Velkomst og orientering v/formanden. 
2. Opfølgning på referat af møde den 20. april 2022. 
3. Status medlemmer og økonomi 
4. Status på arbejdet i udvalg 
5. Gennemgang af punkter til opfølgning 
6. Forslag til drøftelse og behandling 
7. Eventuelt, herunder fastsættelse af næste møde (onsdag den 22. juni 2022 kl. 15.30). 

 
 
Ad 1 
ENP bød velkommen og orienterede kort om, hvad det i særlig grad var vigtigt at få drøftet og behandlet på 
dagens møde. 
ENP gav dernæst et kort resumé af møde med TeeBox-teamet forud for bestyrelsesmødet dags dato. 
TeeBox-teamet, der var repræsenteret ved Malthe Gisli-Bødker, meddelte, at TeeBox-projektet havde 
undergået en rekonstruktion i kølvandet af coronakrisen og de i medfør heraf afledte økonomiske proble-
mer. TeeBox kunne derfor ikke længere opfylde den i juni måned 2020 indgåede aftale om at levere en 
TeeBox til klubben på de i kontrakten anførte vilkår. Marielyst Golf Klub blev i stedet tilbudt at købe en 
TeeBox til 850.000 kr. ex. moms med eventuel finansiering gennem en leasingaftale med Leasing Fyn til 
en leasingydelse pr. måned på ca. 15.000 kr. samt månedlige driftsudgifter på ca. 3.000 kr. Tilbuddet blev 
efterfølgende sendt på mail til klubbens bestyrelse, der vil behandle det modtagne tilbud på et kommende 
bestyrelsesmøde. 
 
Ad 2 
Vedrørende referat fra bestyrelsesmødet den 20. april 2022 oplyste ENP, at det planlagte møde om gen-
nemgang af klubbens AV-udstyr den 13. maj 2022 var blevet udskudt. Nyt møde vil blive aftalt inden ud-
gangen af maj måned.  
ENP anførte dernæst, at det indkøbte ”mål” til drivingrange nok mest hensigtsmæssigt kunne placeres om-
kring 50 meter flaget, hvilket IC ville bringe videre til Mike. 
ENP roste indlæg på Facebook af holdkaptajn Bent Mouritzen for klubbens A-hold i Danmarksturneringen 
og opfordrede Sportsudvalget til også at bringe sådanne budskaber om elitespillerne præstationer i ny-
hedsbreve, idet ikke alle fulgte klubbens Facebookside. Der udspandt sig i forbindelse hermed en drøftelse 
af det formålstjenstlige i få formuleret en egentlig markedsførings- og kommunikationsstrategi for bl.a. at 
tilsikre en mere målrettet og koordineret indsat på området. Der er således ingen tvivl om, at klubben nu og 
fremadrettet bør benytte de sociale medier mere proaktivt.  
Effekten af gennemført markedsføring (annonce i Folketidende og Ugeavisen samt omdeling af ca. 3.000 
flyers til husstande i Marielyst Grundejerforening) har haft lille effekt. Der er i år kun startet 10 nye prøve-
medlemmer i tilknytning til Golfens Dag den 24. april 2022. 
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Ad 3 
AJ gav en kort status på klubbens økonomi, antal medlemmer og antal greenfeegæster til dato. Der kan 
konstateres en lille tilbagegang på aktive medlemmer, ligesom antallet af greenfeegæster er faldet en smu-
le i forhold til samme tid sidste år. Strukturen og detaljeringsgraden i den nye kontoplan blev kort drøftet.  
 
Det blev i tilslutning til en drøftelse af greenfeepriser besluttet, som en forsøgsordning for klubben fleks 
medlemmer, at indføre mulighed for kun at spille hul 1 – 9 på stor bane til 200 kr. på hverdage efter kl. 
13:00 resten af indeværende sæson. 
Policy for antal spillere og antal golfudstyr blev kort drøftet. Som hidtil gældende må der KUN være 4 spille-
re pr. bold, og hver spiller SKAL have eget udstyr – altså én bag pr. spiller. Gælder både stor og lille bane. 
 
Ad 4 - Udvalg 
Baneudvalget:  
IC kommenterede kort på status i arbejdet med at få ryddet op efter væltede træer efter vinterens to stor-
me. Enkelte ting udestår stadig, herunder rodfræsning på hul 14 samt visse andre steder.  
IC orienterede dernæst om afholdt møde med Manneklubben om bl.a. spil på banen om mandagen. IC vil i 
forlængelse heraf udarbejde et oplæg til næste KiK-møde onsdag den 15. juni 2022 om ændret spilmøn-
ster på klubbens bane fra og med 2023.  
 
IC orienterede dernæst om møde afholdt med Guldborgsund Kommune om det uholdbare i, at der løber 
ildelugtende kloakvand i afvandingskanalen på tværs af hul 12, 18 og 17. Der har være snakket om dette 
problem de sidste 25 år og intet er sket. En løsning kunne være at rørlægge den anførte strækning, hvis 
kommunen ikke kan identificere og stoppe tilløb af spildevand fra sommerhusområdet. Sagen følges. 
IC orienterede dernæst om igangværende drøftelse med Guldborgsund Kommune om oprensning af et 
eller flere af banen vandhuller, så dette/disse kan bruges til vanding af især banen tørre baghuller men 
også Pay & Play banens fem første huller. Også denne sag følges op. 
 
IC anførte dernæst et ønske om/behov for at få etableret mere ordnede forhold på greenkeepergården 
forplads, fx ved etablering af båse til grus, sten, topdressing m.v. Pris på dette undersøges. 
 
IC gav en kort status på sagen vedrørende anskaffelse og etablering af et springvand i søen ved hul 11 
(eventuelt også hul 6). Sagen følges. 
 
ENP oplyste, at der onsdag den 11. maj havde været uanmeldt besøg af DGU Course rating team, der 
havde brugt det meste af dagen på at gennemgå vores bane med henblik på eventuel ændret rating. Det 
forventes, at klubben inden længe får en tilbagemelding herpå. Planen om at ændre hul 6 til et par 5 hul og 
dermed ændre banen fra en Par 71 til en Par 72 bane blev kort drøftet. Forventes gennemført i efteråret. 
 
Firmaet Out of Bounds vil komme til Marielyst Golf Klub søndag den 12. juni 2022 mellem kl. 8 og 9 om 
morgenen for at samle golfbolde i vores søer og vandløb. MGK får 50 øre for hver bold de samler op. 
 
Sports- og Turneringsudvalget: 
Intet nyt vedr. begynderarbejdet. Kun ganske få nybegyndere har indtil nu været der om tirsdagen. 
Vedr. juniorarbejdet blev udsendt nyhedsbrev onsdag den 18. maj ”er du vores kommende junior spiller?” 
kort drøftet, idet form og indhold måske godt kunne have været anderledes, hvis hensigten havde været at 
rekruttere flere juniorer. 
Vedr. DGU´s juniorturnering (D-tour) lørdag den 21. maj 2022 blev det besluttet, at klubben betaler delta-
gergebyret på kr. 250 kr. for klubbens egne deltagende juniorer (pt. 2 stk.) og at der ydes tilskud på 125 kr. 
til deltagelse i juniorturneringer (D-tour) på andre baner. 
Guldborgsund Kommune har tilskrevet klubben og opfordret til, at vi også i år byder os til i forbindelse med 
projektet ”Aktiv Sommer” for børn og unge i alderen 1-9 klasse. Sportsudvalget og Husudvalget vil i fælles-
skab overveje, om ressourceforbruget til denne aktivitet står mål med udbyttet. Sidste år meldte kun gan-
ske få børn sig til golf. 
Vedr. Eliteudvalget blev mulighed for finansiering af spillertøj drøftet. Udvalget (LP med støtte fra PPO) blev 
opfordret til at undersøge muligheder og pris samt udarbejde et konkret forslag. 
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Vedr. synlighed i klubben blev det hilst velkommen, at A-holdet på Facebook havde skrevet om holdets 
kampe i weekenden den 7. og 8. maj i Danmarksturneringen. Noget tilsvarende fra Kvalifikationsholdet og 
vores damer på fusionsholdet (GGG) kunne være ønskeligt. Der opfordres desuden til at udsende nyheds-
brev til klubbens medlemmer, da ikke alle er på Facebook.  
Vedr. Regionsgolf opfordres til, at der udsendes tilsvarende nyhedsbreve om klubbens i alt 6 holds resulta-
ter i igangværende turneringer. Aktion LP med støtte fra regionsgolf koordinator Jan Petersen. 
 
Vedr. Turneringsudvalget var der en kort drøftelse af det principielle i, hvem der bestemmer hvad i forbin-
delse med gennemførelse af aktiviteter i de under bestyrelsen oprettede udvalg. Overordnet set er det i 
sagens natur klubbens bestyrelse, der fastsætter de overordnede rammer for klubbens drift og virksomhed. 
Det er også klubbens bestyrelse, der har ansvaret for, at igangsatte aktiviteter lever op til fastsatte regler og 
givne retningslinjer samt at samme aktiviteter gennemføres på forsvarlig og hensigtsmæssig måde. På 
baggrund heraf er det respektive udvalgs opgave at planlægge, tilrettelægge og gennemføre de af besty-
relsen godkendte aktiviteter, og det hvad enten der er tale om gennemførelse af turneringen, begynderar-
bejde, juniorarbejde, frivilligarbejde eller noget helt femte. 
Der fulgte en drøftelse af ”kommandoveje” i forbindelse med opsætning af banen ved gennemførelse af 
turneringer. Det er Turneringsudvalgets opgave, at bede klubbens chefgreenkeeper om i muligt omfang at 
placere flag, teesteder m.v. som af Turneringsudvalget vurderes formålstjenstligt eller ønskeligt for den 
enkelte turnering. Gør Turneringsudvalget ikke dette, så vil chefgreenkeeperen følge normal rotationsprak-
sis for så vidt angår flag- og teestedsmarkering uden hensyn til, om der er turnering eller ej. 
 
Markedsføring og Sponsorvirksomhed: 
Da LW var fraværende blev aftaler fra sidste møde blot kort taget op vedr. placering af reklameskilte, for-
slag til policy for området, herunder oplæg til reklamevirksomhed på klubbens bygninger til næste møde.  
Møde om klubbens AV-udstyr; Golf & Godnat samarbejde med Hotel Nørrevang. 
Desuden blev klubben GLFR-system og nyttiggørelse heraf igen kort drøftet, idet systemet bl.a. giver mu-
lighed for 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 medlemmer og gæster fx i et Nyhedsbrev. ED taler med Camilla (og 
Mike) om dette. 
 
Husudvalget: 
ED havde forud for dagens møde fremsendt orientering fra udvalget om  
- modeopvisningen den 3. maj, der havde været en succes, 
- administration af bagskabe m.v., der nu er overgået til sekretariatet, 
- greenfeepriser pr. runde og ikke pr. dag sat op i mellemgang, 
- ny affaldssortering implementeres, 
- maleriudstilling v/Siff, 
- placering af ”Manneklubbens” ur ved Tee 1 flyttet til pumpehus, 
- behov for oprettelse af minimum to frivillige ”Vandingsteams”, der sommeren over skal sørge for at ny-
plantede træer, buske og hække ikke dør af tørst. 
Desuden havde ED fremsendt Retningslinjer for buggykørsel og forslag til prispolitik for leje af bagskabe, 
buggyplads m.v. til drøftelse på det kommende bestyrelsesmøde. 
 
Endelig udestår en afklaring af udfordring omkring plads/vinteropbevaring af buggier, samt manglende tov-
holder og hjælpere til Frivilliggolf i juli måned.  
 
Frivilligudvalget: 
ER var fraværende. 
Baghuse er ved at blive malet – også de hvide døre. Teestedshuse trænger også til maling. Der skal etab-
leres luft under brædderne i den nye buggy-hus, så de nederste dækbrædder ikke rådner.  
 
Ad 5 Gennemgang af punkter til opfølgning 
Intet at bemærke. 
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Ad 6 Punkter til drøftelse og behandling 
Nye Teestedsmarkeringer (sorte med hvide tal) er bestilt og forventes leveret og opstillet i juni må-
ned. Der er ligeledes indhentet tilbud på nye hul-kort til teestedshusene. IC gennemgår tilbuddet og 
sammenholder med den nytrykte baneguide. 
Golfkørekort i A6-format til nye medlemmer som bevis på, at de har gennemført et undervisningsfor-
løb er trykt.  
Aftale med Golf & Fun med rabat på greenfee til overnattende gæster er indgået.  
Formanden for Manneklubben Kaare Andresen har beredvilligt indvilliget i at varetage opgaven som 
klubbens sikkerheds- og arbejdsmiljøansvarlige. AJ 
Samarbejde med Sol og Strand om 20% på greenfee for gæster hos Sol og Stand i Marielyst. Til 
gengæld får vi gratis markedsføring i deres publikationer. 
Sikring/forsikring af buggier: Klubbens udlejningsbuggier er kun ansvarsforsikret (lovpligtigt). En 
kaskoforsikring mod hærværk og tyveri koster 2.000 kr. pr. buggy pr. år såfremt de er låst inde. Det 
besluttes at kameraer og lysfølere samt etablere et bomsystem foran hver bås. Emnet drøftes på 
kommende møde. 
Præsentationsvideo laves primo juni (ENP). 
Emner til drøftelse på KiK-møde 15. juni 2022. IC udarbejder oplæg til ny banefordeling. 
 
Ad 7 
Der var intet til eventuelt. Næste møde blev aftalt til onsdag den 22. juni 2022 kl. 15.30 i MGK. 

 
Mødet sluttede kl. 18.05 
 
 

LP/ENP 


