
  

- her mødes glade golfspillere 

Nyt fra bestyrelsen 

Bestyrelsesmøde er afholdt den 24. oktober 2022 
 
Som det nu nok er de fleste bekendt har klubben i år valgt at aflyse den traditionelle årsafslutningsmatch og tilhørende 
fest, da der simpelthen var for få tilmeldinger. Kun 31 havde meldt sig til. Det er første gang i klubbens historie, at dette 
arrangement har måttet aflyste. Ærgerligt for både medlemmer, sponsor (Vin & Velsmag), leverandør af mad (Nørre-
vang) og for Ole Krarup, der har brugt tid og energi på at skrive årets festsang. Hvad var årsagen? Var det for dyrt? Er 
der for mange turneringer i oktober? Eller er det blot krisen, der kradser? Vi håber, at det bliver muligt at gennemføre 
arrangementet næste år. For hvad er en golfklub uden et BRAG af en årsafslutning og -fest? 
 
Klubbens timelønnede greenkeeper Signe Møller starter på sin greenkeeperuddannelse ved Vilvorde i Roskilde den 
21. november i år og 18 måneder frem. Hun er fra samme dato ansat som elev/lærling i Marielyst Golf Klub, hvilket 
både hun og vi er glade for. Velkommen til Signe. 
 
Henset til stigende priser på især el har bestyrelsen set sig nødsaget til at hæve prisen på leje af bagskabe samt bug-
gy- og elscooterplads med 20 % fra årsskiftet. Det overvejes også at hæve prisen en smule på greenfee, leje af buggy 
og måske også kontingentet i 2. halvår 2023. 
 

Medlemmer og økonomi 
Klubben har i forhold til samme tid sidste år oplevet et 
lille fald i antal medlemmer og et ret stort fald i antallet 
af greenfeespillere.  
 
Klubbens økonomi er belastet af forøgede udgifter til 
både el, brændstof, gødning og græsfrø samt faldende 
greenfeeindtægter. Der udvises tilbageholdenhed i 
resten af indeværende år. 

Baneudvalget 
Der arbejdes pt. på ajourføring af banens Masterplan. 
 
DGU genratede vores baner i juni måned. Resultatet 
heraf er nu bearbejdet og tastet i Golfboks. Ny rating 
tages i brug ved sæsonstart 2023. 
 
Flere af banens teesteder rettes ud i efteråret. Ved 
samme lejlighed oprettes vinter teesteder. 
 
Tilbud på oprensning af banens søer er modtaget. 
 
Oplæg til forslag om ændring af spilledage for klubber i 
klubben drøftes på KiK-møde den 26. oktober, idet 
baneudvalget af hensyn til greenkeeperne arbejdsvil-
kår og en mere effektiv udnyttelse af arbejdstiden ger-
ne ser at mandag holdes fri for gunstart. 
 
Ny policy for banelukning, fortrinsret og principper for 
baglæns gunstart udarbejdet og taget i brug. 
 
 

 
Sports- og Turneringsudvalget 

Turneringskalender 2023 forelægges KiK-møde 26. 
november 2022 og indarbejdes i klubbens Årskalen-
der. 

Markedsførings- og Sponsorudvalget 
Der arbejdes på at skaffe flere sponsorer til bane og 
turneringer.  

Husudvalget 
Klubbens nye sekretariatsleder Peter Paul Olsen er 
kommet godt i gang med god støtte fra Bjarne Friis-
Hansen i bogføringens ædle kunst. 
 
Terrasseoverdækning er taget ned og skal lappes i 
vinterens løb, så den kan holde en sæson eller to me-
re. 
 
Efterlysning af aflagt golfudstyr hos medlemmer, til 
brug på Golfens Dag og gratis tirsdagsgolf i juli måned.  
 
Personalehåndbog udarbejdet. Se på hjemmesiden. 
 
Frivilligområdet 
Opslagstavle med frivilligopgaver under udarbejdelse. 
 
Ny frivilligkoordinator søges. Desuden mangler klub-
ben også en regionsgolfkoordinator til sæson 2023. 

Vil du vide mere, så se hele referatet på klubbens hjemmeside. 


