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Referat fra møde i Klubber i Klubben (KiK-møde) onsdag den 15. juni 2022 kl. 14.30 

Tilstede:  Alfred Jensen (kasserer og næstformand), Ivar Christensen (baneudvalgsformand), El-
sebeth Dalby (husudvalgsformand), Dameklubben v/Berit Abildtrup, Manneklubben 
v/Kaare Andresen og Kai H. Pedersen, Seniorklubben v/Birgit Klerens og Jytte Balsløv 
Jørgensen, Fyraftensklubben v/Marianne Krainer, Begynderudvalget og Bridgeklubben 
v/Gerner Abildtrup, Turneringsudvalget v/Bjarne Hansen 

Afbud:  Dorit Friis-Hansen 

 

Ad 1. Velkomst og orientering v/formanden 
ENP bød velkommen til årets andet møde i regi af KiK og udtrykte stor tak til de mange frivillige der 
året igennem – men især her i golfsæsonens start – har ydet og stadig yder en kæmpe indsats til 
gavn og glæde for klubbens mange medlemmer.  
 
Bestyrelsen har besluttet fremadrettet ikke at sende bestyrelsesreferater ud til samtlige medlemmer. I 
stedet sendes kun periodiske korte Nyhedsbreve ud. Vil man vide mere, må man gå ind på klubbens 
hjemmeside under Bestyrelsen og læse de fulde referater. Bestyrelsen finder stadig, at der er behov 
for at informere medlemmerne om, hvad der sker i og omkring klubben, men nu altså blot i et lidt me-
re ”afdæmpet” omfang. Bestyrelsen tillægger fortsat dialogen med og mellem medlemmer, udvalg 
samt klubber i klubben stor og vigtig betydning. Netop de 3 årlige KiK-møder er et godt eksempel på, 
at vi gennem gensidig information og dialog kan nå rigtig langt. 
 
Bestyrelsen har de sidste 1½ år sat mange skibe i søen og vil i efteråret bl.a. færdiggøre klubbens 
Virksomhedsplan og Personalehåndbog. To store dokumenter, der ”binder” en lang række initiativer 
sammen, og som vil være uundværlige styringsdokumenter fremadrettet. 
ENP oplyste, at der ikke afholdes bestyrelsesmøder i juli og august. Der spiller vi golf. 
 
ENP oplyste videre, at klubben har fået udarbejdet en informativ Præsentationsvideo til brug for mar-
kedsføring af klubben. En del af indholdet blev optaget under turneringen til støtte for Kræftens Be-
kæmpelse.  
 
ENP anførte, at klubben i år ikke havde fået ret mange nye medlemmer i forbindelse med bl.a. afvik-
ling af Golfens Dag i april måned. Kun 12 nye prøvemedlemmer er det blevet til indtil videre.  
Der blev rejst forslag om at afholde en match, hvor klubbens medlemmer kan tage venner/bekendte/ 
kolleger. Turneringsudvalget arbejder videre med dette forslag.  
 
Klubben har omdelt reklamemateriale til ca. 3.000 husstande og sat annoncer i både Folketidende og 
Ugeavisen, som ikke umiddelbart har givet resultat. Reklamer på bypyloner blev drøftet, men er 
umiddelbart en dyr løsning. Folk, der vil spille golf, skal nok finde os. Hvad angår nye medlemmer så 
vurderes mund-til-mund-metoden langt mere effektiv. Gratis tirsdagsgolf i juli blev kort drøftet. 
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Klubben havde søndag morgen den 12. juni besøg af et par dykkere fra firmaet Out-of- Bounds, der 
samlede golfbolde op fra vores søer. Fangsten løb op i ca. 12.000 bolde som giver 6.000 kr. til klub-
kassen.  
 
Rodfræsning er gennemført på hul 14 og i venstrekanten af hul 8. Der bliver sat blå pæle med sort top 
(område under reparation, der ikke må betrædes), når jorden er planeret ud og tilsået med græsfrø. 
 
Bestyrelsen har besluttet at tage imod et tilbud fra DGU, der i samarbejde med Norlys opstiller 2 lade-
standere (med hver to udtag) uden beregning på vores P-plads.  
 
Det er ligeledes besluttet at give forpladsen på greenkeepergården et ”løft” ved bl.a. at etablere båse 
til de mange bunker af jord, grus, topdressing m.v., der lige nu blot ligger rundt omkring på pladsen. 
Mike og Klaus Krainer arbejder på, at få dette projekt gennemført i løbet af sommeren.  
 
Ad 2. Opfølgning på referat fra sidste møde 30. marts 2022 
ENP anførte, at klubben de sidste 13 uger havde haft en virksomhedspraktikant (Anders Bring Niel-
sen) i arbejdsprøvning. Praktikforløbet er nu slut, og vi ved endnu ikke, om Anders kommer retur fx 
som lærling.  
ENP spurgte ind til det på sidste møde drøftede behov for en ansvarlig Arbejdsmiljørepræsentant. 
Kaare og Alfred taler videre om, hvordan dette arbejde kan organiseres.  
ENP spurgte om der fortsat var behov for en policy/nogle retningslinjer for håndtering af ”gruppebe-
søg” fra andre klubber. Hvis en fremmed klub henvender sig, er det den tilsvarende KiK, der sørger 
for at tage imod og hjælpe/vejledere. Det har indtil nu fungeret fint. Der var enighed om, at det var en 
god idé at udarbejde en policy. ENP arbejder videre med dette papir.  
 
ENP anførte, at han på sidste møde havde lovet at udarbejde et oplæg til Policy om banelukning, 
fortrinsret m.v. Der skal mere OBS på at banelukninger bliver reduceret til det kun absolut nødvendi-
ge. Alle må gerne være opmærksomme på dette og hjælpe med at holde banen åben så meget som 
muligt. Det påhviler dog den, der har bedt om lukningen at sørge for at få det ændret.  
 
Baneudvalget har en plan for reparation af nettet mellem drivingrange og hul 1. 
 
Der gøres pt. overvejelser om bygning og opstilling af tordenhuse ved hul 4/5 og 13/14: Henning Lar-
sen arbejder på et forslag.  
 
GLFR kan/skal bruges mere. Applikationen bruges af greenkeeperne men kan også bruges af med-
lemmer samt greenfeegæster til bl.a. udsendes af meddelelser, ligesom programmer rummer en 
fremragende baneguide lige klar til brug.  
 
Ad 3. Orientering om klubbens økonomi v/Alfred Jensen 
Alfred orienterede om, at vi naturligt mister medlemmer hvert år og derfor gerne vil have flere nye 
medlemmer ind i klubben. Klubben har lige nu omkring 720 aktive medlemmer. 
Økonomien er fin, men er pt. presset pga. nye tiltag som: ny green-klipper, brugt buggy, der er ind-
købt med henblik på udlejning. Evt. indkøb af 1-2 mere, nye Tee-stedsmarkeringer, nye træflagstæn-
ge samt hulskilte. Alt sammen noget, der trækker på likviditeten. Der er kommet flere sponsorer. Lidt 
færre green-fee-spillere end på samme tid sidste år, hvilket betyder lidt færre udlejninger af buggyer 
og mindre boldsalg. Proshoppen går godt. Hustilsynet håber vi at vi får igen til november. 
 
Ad 4. Orientering om baneforhold v/Ivar Christensen 
Nyhedsbrev er udsendt. Tordenhusene under overvejelse evt. bytte med træ. Nysted Savværk er ind 
over. Kommunen meddeler, at vandløb der lugter, er normalt og vi er velkomne til at overtage vandlø-



 
 

3 

bene og rørlægge dem. Kun hvis der er forurening, vil kommunen gøre noget. Planen er nu at udtage 
vandprøver, som skal undersøges for urenheder, der ikke må være i et åbent vandløb.  
 
Baneudvalget har modtaget forslag om opsætning af ”læskærm” ved teested 47 hul 6, som afskærm-
ning for udslag fra teested 55. En tilsvarende afskærmning tænkes opsat ved teested 55 på hul 18. 
Bænken og skuret rykkes samtidig lidt tilbage.  
 
Springvand hul 11 opsættes i nær fremtid. 
 
Ad 5. Orientering fra Husudvalget v/Elsebeth Dalby 
Ligesom alle andre borgere i DK skal MGK til at affaldssortere. Vi har fra Marius Pedersen fået tilbud 
på fremtidig affaldssortering, som vil omfatte 2 stk. midi-containere til pap og forbrændingsegnet ma-
teriale (småt brændbart). Disse 2 containere kan ikke placeres ved klubhuset pga. størrelsen og 
skal derfor stå ved greenkeepergården. Derudover skal vi have et mindre antal mini-containere til bl.a. 
papir, plastik, hård plast og spraydåser. Det vil betyde, at personale og medlemmer skal bringe af-
fald/pap ned til greenkeepergården ved større arrangementer og modtagelse af varer.  
Implementering forventes til september. Nærmere meldes ud i et Nyhedsbrev.  
 
Øl/vand-automat samt kaffeautomat er ikke altid lige samarbejdsvillige. Vi arbejder på at finde gode 
løsninger på problemet/problemerne. Indimellem kan det for øl/vand-automatens vedkommende være 
nødvendigt blot at tage strømmen fra og på den måde nulstille automaten.  
Der mangler fortsat tovholder på frivilliggolf i juli måned. Der arbejdes på sagen og Gerner tilbød liste 
med hjælpere fra Kaninklubben.  
Birgit foreslog, at vi fjerner beplantning ved klubhuset ud mod hul 10. Det er i dårlig vækst og helt fyldt 
med ukrudt, og det vil være nemmere at slå græsset. Elsebeth arbejder videre med det.  
 
Under kort drøftelse af igangværende malerarbejde af baghusene blev det anført, at de hvide døre 
samt teestedhusene også trænger til maling. Der udspandt sig desuden en kort drøftelse af behovet 
for vinteropbevaring af klubbens nu i alt 8 Club Cars, herunder behov for, at en af disse lejlighedsvis 
kan indgå/omdannes til servicevogn i greenkeepergården. 
 
Ad 6. Koordination og ajourføring af klubbens årskalender for 2022 
Kaare undrede sig over, at sponsordag var lagt samme dag som Manneklubben tager på deres sæd-
vanlige sommertur (2. weekend i juni).  Kaare fremlagde det på en meget fin og behersket måde. Det 
er en meget beklagelig fejl, som vi fra bestyrelsens side undskylder meget. Berit nævnte samme pro-
blematik omkring dameklubbens modeopvisning (1. tirsdag i maj), hvor der samtidig var opstart på 
kaninerne og regionsgolf. Opfordring til at bruge årskalenderen aktivt, så vi undgår at ”træde hinan-
den over tæerne”. Ellers ingen bemærkninger til klubbens årskalender.  
 
Ad 7. Drøftelse af indkomne forslag 
Forslag fra Baneudvalget med oplæg til ændring af spilledage for KiK var udsendt sammen med mø-
deindkaldelsen. Ivar orienterede om, at det med at ændre på vaner og ”det vi plejer” er et vanskeligt 
og følsomt emne, men at det af hensyn til personalets arbejdsmiljø og arbejdsdagens effektivitet, skal 
gøres noget. Som forsøg har Manneklubben i en periode slået ud kl. 10.00 mandag. Det har ikke haft 
den ønskede effekt på hverken greenkeepernes arbejde, så Manneklubben kan igen slå ud kl. 9.00.  
 
Problemet med ventetid på grund af mange spillere på banen samtidig og dermed problemet med at 
nå dagens arbejde på den planlagte tid eksisterer derfor fortsat. Det arbejde, der normalt tager 2 timer 
at udføre, tager 2-3 gange så lang tid, når der er fuldt optaget af spillere på banen. Af hensyn til per-
sonalet trivsel og en effektiv udnyttelse af arbejdstiden, har vi forslag om, at mandag friholdes for spil 
af Klubber i Klubben. Det foreslås i stedet, at Dameklubben fortsat spiller tirsdag, at Manneklubben 
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spiller onsdag og at Seniorklubben spiller torsdag. Stort set alle andre steder i DK spiller Dameklub-
ben tirsdag, Manneklubben onsdag og Seniorklubben torsdag. 
 
Kaare meddelte, at forslaget var drøftet i Manneklubbens bestyrelse. Kai meddelte at manneklubbens 
bestyrelse ønskede at udsende et spørgeskema til medlemmerne.  
Berit havde i sagens natur ingen indvendinger fra Dameklubbens bestyrelsen.  
Birgit var mere tvivlende mht. Seniorklubben. Mange har andre aktiviteter, som der skal tages hensyn 
til. Jytte oplyste, at bestyrelsen i Seniorklubben umiddelbart vil sige nej til forslaget om ændring af 
spilledag. Birgit foreslog, at man måske kunne ændre greenkeepernes arbejdstider, således at der 
kunne lukkes og vedligeholdes om eftermiddagen. Ivar anførte hertil, at greenkeeperne arbejdsdag 
normalt starter kl. 5 eller 6 om morgenen, hvor der ingen spillere er. At skulle arbejde sidst på efter-
middagen ville næppe løse problemer eller afhjælpe greenkeepernes til tider anstrengte arbejdsmiljø. 
Ivar vil gerne i samarbejde med KiK udarbejde informationsmateriale om problemets karakter, som 
kan anvendes i forbindelse med information af medlemmerne i de to berørte klubber i klubben.  
 
Kan man ikke blive enige om at lukke for gunstart mandagen, så må der i stedet – efter behov -
indføres lukkedag frem til kl. 12:00, skiftevis for- og baghuller, når der skal udføres større banepleje. 
En anden løsning kunne være ansættelse af en ekstra greenkeeper, hvilket imidlertid vil nødvendig-
gøre kontingentstigning og et fortsat dårligt arbejdsmiljø for greenkeeperne samt en fortsat ineffektiv 
arbejdsdag.  
Forslag til forløb: Der udarbejdes informationsmateriale/oplæg, som drøftes i KiK-bestyrelserne, der 
evt. gennemfører medlemsundersøgelser, orientering til medlemmer på generalforsamlinger. Emnet 
drøftes videre på mødet i efteråret (efter KiK-generalforsamlingerne).  
 
Ad 8. Orientering fra Dameklubben 
60 medlemmer. Tirsdag afholdes venskabsmatch med 64 deltagere. Modeopvisning i maj gik fint. 
Dameklubtur til Fyn i juli med 17 tilmeldte.  
 
Ad 9. Orientering fra Manneklubben 
Tilfredshed med såvel bane, som shop og sekretariat. Ca. 80 medlemmer. Der er plads til flere med-
lemmer I forhold til Nyhedsbrev blev det nævnt, at Teestederne trænger til nivellering. Ivar oplyste, 
at arbejdet påbegyndes til efteråret.  
2. mandag i juli starter Manneklubben kl. 9.00. 
4.7. fremmed bane – Møn.  
 
Ad 10. Orientering fra Seniorklubben 
Overordnet godt tilfredse. 120 medlemmer. 20. juli spilles på Vallø. Seniortur til Jylland i august med 
65 deltagere. Opfordrede til at klippe græs i/omkring sprinkler-hullerne, da man nemt kan falde og 
vride om i disse huller. Kan der evt. sættes plasticring omkring hullet som på forgreens?  
Bag green 15 er out-of-bounds pælene rykket frem, da den offentlige sti op langs venstre side af hul 
16 er Out-of-bounds. Pælen bag bakken ved green 15 er svær at få øje på. Kan der evt. sættes en 
højere eller en ekstra hvid pæl, så alle kan se det.  
På forespørgsel omkring TeeBoxen orienterede ENP kort om de to nye tilbud (køb eller leje), der er 
fremsendt fra TeeBox-teamet. Umiddelbart er der ikke stemning for nogle af de modtagne tilbud, men 
emnet skal drøftes på bestyrelsesmødet den 22. juni 2022, hvorefter TeeBox-teamet gives besked 
om bestyrelsens beslutning sagen vedrørende.  
 
Ad 11. Orientering fra Fyraftensklubben 
Intet at bemærke fra fyraftensklubben.  
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Ad 12. Orientering fra Begynderudvalget og Kaninklubben 
Gerner orienterede om, at der desværre ikke er så mange kaniner i år, men medlemmer med handi-
cap 46 og derover er tilbudt at deltage i Kaninklubben.  
 
Ad 13. Orientering fra Turneringsudvalget 
En smule fald i antallet af deltagere i matcherne, muligvis som følge af de stigende priser. Savner lidt 
info-udveksling og koordination mellem sponsor- og turneringsudvalget. Overvejer velkomstturnering 
for nye spillere. Der er potentiale for ca. 50-70 deltagere. Priserne på matcherne blev vendt. Grill-
match savner grillmester, medmindre det besluttes, at deltagerne selv må grille (kaos?).  
 
Ad 14. Orientering fra Bridgeklubben 
Intet at bemærke. 
 
Ad 15. Eventuelt og fastsættelse af næste møde  
Ivar opfordrer til at man retter skæve pæle m.v. op, når man alligevel går en runde.  
På spørgsmål om håndtering af de små shotflasker blev det understreget at disse skal i flaske-
/dåsehullet og ikke i skrald.  
 
Nyt møde blev aftalt til onsdag den 26. oktober 2022 kl.15.00  
 

Mødet sluttede kl. 16.50. 
 

ED/ENP 


