
Marielyst Golf Klub  
  
  
  
  

- her mødes glade golfspillere 

Bøtø Ringvej 2, 4873 Væggerløse 
Tlf.: +45 54 13 41 83 

sekretariatet@marielystgolfklub.dk 
www.marielystgolfklub.dk 

CVR-nr. 17 78 19 44 

 
 

29. september 2022 
 

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2022 kl. 15.30 
 
Deltagere:  Erik Nordahl-Pedersen (ENP), Alfred Jensen (AJ), Lotte Petersen (LP), Lars Willander (LW), 

Elsebeth Dalby (ED), Peter Paul Olsen (PPO) 
Afbud fra:  Ivar Christensen (IC), Erik Rasmussen (ER), 
 
 
Dagsorden: 

1. Velkomst og orientering v/formanden. 
2. Opfølgning på referat af møde den 22. juni og 25. august 2022. 
3. Status medlemmer og økonomi. 
4. Status på arbejdet i udvalg. 
5. Gennemgang af punkter til opfølgning (plan for emnespecifikke 1. dagsmøder laves). 
6. Forslag til drøftelse og behandling. 
7. Eventuelt, herunder fastsættelse af næste møde (mandag den 24. oktober 2022 kl. 15:30) 

 
Mødet forventes at slutte senest kl. 19.00. 
 
 
Ad 1 
ENP bød velkommen og meddelte, at hensigten med dagens møde var at samle op siden sidst samt fast-
lægge datoer for emnemøder i løbet af efteråret. ENP orienterede om Peters overtagelse af sekretariats-
funktionen. Peter deltager fremover i bestyrelsesmøderne som sekretariatsleder. Ivar er fortsat indlagt, men 
forventer at være på højkant igen i løbet af et par dage. Mike har fået operationsdato den 9. november 
2022 og er derefter sygemeldt endnu en måneds tid, hvorefter han skal afvikle ferie og afspadsering. Mike 
forventes således først retur på arbejde i januar 2023. ENP orienterede om, at Signe Møller er ansat som 
timelønnet medhjælper hos greenkeeperne fra mandag den 26. september 2022 og foreløbig frem til fre-
dag den 18. november. Hun påbegynder greenkeeperuddannelsen i Roskilde den 21. november 2022. 
Klubben skal i denne forbindelse beslutte, om vi ønsker at ansætte hende som greenkeeperelev/-lærling. 
Forespørgsel fra to tidligere medlemmer (Peter Søvad og Pernille Fenger) om at blive venskabsklub med 
Åbybro Golfklub. Efter en kort drøftelse blev det besluttet ikke at indgå i et samarbejde med Åbybro KG om 
reduceret greenfee m.v., da vores klubber simpelthen ligger for langt fra hinanden. MGK er venskabsklub 
med øvrige GK på LF og Møn samt Vallø, og det fortsætter vi med. ENP oplyste, at Jan Petersen har truk-
ket sig som koordinator for regionsgolf. Sportsudvalget opfordres til at finde ny koordinator blandt eksiste-
rende regionsgolfspillere.  
ENP oplyste afslutningsvis, at klubben får besøg af Nordea torsdag den 29. september kl. 10.00. ENP og 
PPO giver en orientering om/præsentation af klubben (mødet gik godt). 
 
Ad 2 
Fremadrettet sendes Nyhedsbrev ud til medlemmerne med essensen af det på bestyrelsesmøderne drøf-
tede.  
ENP fulgte kort op på møder afholdt den 22. juni og den 25. august. Ingen bemærkninger til referaterne.  
ENP afholder personalesamtaler med Peter og Palle og afdækker i den forbindelse hvordan vi bedst aner-
kender/honorerer den ekstraordinære indsats, de har gjort i sæsonen, hvor chefgreenkeeperen har været 
sygemeldt. Samtidig kan de begge imødese et lille lønløft fra årsskiftet.  



 
 

2 

Peter Paul Olsen (PPO) er ansat som sekretariatsleder pr. 1. oktober 2022. Vi forventer fra oktober at lukke 
shoppen og holde sekretariatet begrænset åbent om mandagen, så der er ro til at komme ind i de mange 
nye opgaver, herunder ikke mindst få styr på regnskab, bogføring og administration.  
Klubbens generalforsamling i 2023 planlægges tentativt til lørdag den 1. april og åbningsturnering søndag 
den 2. april. Klubbens kasserer og tre bestyrelsesmedlemmer (Ivar, Lars W. og Erik R.) er på valg. Desu-
den skal der vælges ny suppleant i stedet for PPO. Det skal meldes ud, hvem der fortsætter hhv. ikke fort-
sætter i klubbens bestyrelse. 
 
Ad 3 
AJ udsendte hhv. 11. september og 27. september opfølgning på medlemstal og klubbens økonomi samt 
forslag til budget fremadrettet. Det kan her ved indgangen til 4. kvartal 2022 konstateres, at klubben har 
faldende indtægter (på kontingenter og greenfee) og stigende udgifter (specielt på el). Der skal derfor udvi-
ses tilbageholdenhed i resten af året, ligesom der skal ses på muligheder for flere indtægter fremadrettet. 
Efter to års fremgang økonomisk set er klubben nu tilbage på et niveau som for coronakrisen.  
En evt.  kontingentstigning i 2. halvår af 2023 blev drøftet. Prisstigninger på ydelser som greenfee, buggy-
udlejning, bagskabe, opbevaring af buggyer/scootere blev drøftet. Mulighed for etablering af solcelle-anlæg 
blev kort drøftet.  
Det blev – som følge af de kraftigt stigende el-priser - besluttet at hæve prisen på bagskabe og bug-
gy/scooterpladser med 20% som følger:  
 
Priser pr. 1.1.2023 
Bagskab ved maskinhal Enkelt, overskab 150 / år 
Bagskab ved maskinhal Enkelt, underskab 180 / år 
Bagskab ved maskinhal Dobbelt, overskab 300 / år 
Bagskab ved maskinhal Dobbelt, underskab 360 / år 
Bagskab ved klubhus Dobbelt, overskab 480 / år 
Bagskab ved klubhus Dobbelt, underskab 480 / år 
Bagskab ved buggy og el-scooter  420 / år 
Buggyplads  1680 / år 
El-scooter  720 / år 
Buggy-leje  250 for 18 huller 
 
Shoppen er næsten i mål økonomisk. Medlemstallet er nogenlunde status quo, men flere nye medlemmer 
ønskes. Der skal planlægges særskilt møde m.h.p. at lægge en plan for at skaffe flere medlemmer. Forslag 
blev vendt om at belønne medlemmer for at skaffe nye medlemmer. Evt. give velkomstrabat til nye med-
lemmer. 
Antallet af Green fee-spillere ligger på niveau med 2019. Lavere antal besøgende på Pay-and-Play i for-
hold til tidligere overrasker.  
Budgettet for 2023 er reguleret i forhold til den ændrede tendens i samfundet. Såvel Husudvalg som Bane-
udvalg skal overveje besparelser.  
MENÛ har henvendt sig og spurgt til, hvorfor vi ikke længere bestiller drikkevarer. PPO meddelte, at det 
handlede om levering til rette tid. LW kontakter Kim, MENU og aftaler et møde sammen med PPO. Vi fort-
sætter med Depot LF til levering af Krenkerup øl.  
PPO, LW og ED aftaler på særskilt møde, hvem der fremadrettet skal levere vin, øl/vand i forhold til spon-
sorer. Kjær og Sommerfeldt har tilbudt totallevering. Vi skal købe, hvor det er bedst og billigst. 
Debitorlisten blev gennemgået. Et antal medlemmer er rykket for betaling af kontingent. PPO rykker en 
enkelt sponsor for betaling af sponsorat. 
 
Ad 4 
Baneudvalg: IC havde 12. september udsendt skriftligt materiale med bl.a. referat af møde i Baneudvalget 
den 6. september, oplæg til nyhedsbrev (udsendt medio september), pristilbud på oprensning af søer og 
oplæg til ny Masterplan, som klubbens medlemmer er blevet opfordret til at komme med input til.  
Under orientering fra Baneudvalget blev teestedsmarkeringer, DGU banerating og greenkeepersituationen 
desuden drøftet. DGU banerating skal implementeres inden årsskiftet.  
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Bestyrelsen opfordres til at nærlæse både DGU genrating og Baneudvalgets oplæg til ny Masterplan og 
bidrage med input til begge dele INDEN næste møde i bestyrelsen.  
Sportsudvalget: LP havde inden mødet udsendt en kort orientering fra Sportsudvalget. Møde i Turne-
ringsudvalget planlagt til mandag den 26. september udskudt p.gr.a. sygdom. Der arbejdes pt. på Turne-
ringskalenderen 2023. Der pågår opfølgning på nuværende turneringssponsorer. Sydfalster Skole kommer 
på besøg i uge 41 med elever fra 5-8. klasse. Den 8.10. afholdes møde med Carsten Holdt, Bent Mourit-
sen, Jesper Nielsen og Lotte samt Harry omkring DGU-kampe for elitehold.  
Turneringsudvalget har 2 matcher tilbage i år (Efterårsturneringen søndag den 9. oktober og Afslutnings-
turneringen lørdag den 29. oktober).  
Sponsorudvalg: Møde afholdt mandag den 26. september. Der arbejdes på at skaffe turneringssponsorer 
til 2023. Advice sponsor på Den Store Baneomgang primo maj. Ny sponsor er Stampes Køkken. Dato for 
Sponsordag skal fastlægges og udvalget har besluttet, at alle sponsorer - uanset engagement – inviteres, 
og at de kan invitere én gæst med for 300 kr. De sponsorflag, der trænger, skal fornyes. LW gennemgår 
flagene. LW skal huske sound box til næste møde. 
 
Husudvalget: Har løbende udsendt orienteringer om bl.a. personaleskift, åbningstider og tilbud. Fore-
spørgsel om vi fortsat skal være med i ordningen og sælge Golfhæftet i shoppen, blev drøftet. Vi fortsætter 
i ordningen og sælger i shoppen som en service for vores medlemmer. De andre klubber på Sydhavsøerne 
har Golfhæftet.  
Buggyopbevaring til vinter blev drøftet. Der kan skaffes plads i Maskinhallen til 4 buggy’s. De 5 resterende 
er der stadig plads til i bagrum 1. Forespørgsel om Naboerklæring på jagt på nabostykke ved green 14 og 
teested 15. Blev accepteret, men ønsker oprydning langs vejen mellem hul 14-15. Bestyrelsen gav tilsagn 
om at betale 2.500,00 til musik til afslutningsfesten den 29. oktober. Teltet på terrassen nedtages efter sæ-
sonafslutning 29. oktober. Teltet skal forsøges repareret, så det kan anvendes igen til næste sæson. Klub-
ben har i den nuværende økonomiske situation ikke råd til ny overdækning. ED aftaler med ER.  
Materiale vedr. brug af GFLR placeres ved skranken i shoppen, så medlemmerne kan orienteres og evt. 
hjælpes med anvendelse. Omtales også i kommende Nyhedsbrev fra Husudvalget. ED udarbejder lille 
tavle med Frivilligopgaver. Mesterskabstavler i klubben opdateres med vindere fra klubmesterskaber. Des-
uden laves ny tavle med æresmedlemmer. 
 
Ad 5 
Liste med punkter til opfølgning blev gennemgået og opdateret. Se bilag.  
 
Ad 6 
ENP orienterede om punkter/oplæg til KiK-møde den 26. oktober 2022 vedr. bl.a. ændring af spilledage for 
klubber-i-klubben, da mandag ønskes friholdt for gunstart, ny policy for banelukning, fortrinsret og princip-
per for baglæns gunstart, input til klubbens Masterplan, DGU genrating, ny sekretariatsleder m.v. 
Claus og Marianne Krainer har købt en buggy, som stilles til rådighed for klubben til udlejning. Aftale er 
lavet og underskrevet. Gearkassen på den ene John Deere Gator er gået i stykker og kan efter alt at 
dømme ikke repareres. Ny (brugt) skal derfor anskaffes først i det nye år. 
Tordenhuse v/hul 4/5 og 13/14. AJ kontakter Erik, som er ansat på CELF og undersøger, som vi kan få 
produceret og købe færdige tordenhuse.  
 
Ad 7 
Arbejdsmøde afholdes onsdag den 5. oktober kl. 10:00 – 12:00 m.h.p. færdiggørelse af Personalehånd-
bog. KiK-møde afholdes onsdag den 26. oktober 2022 kl. 15:00 
Næste ordinære bestyrelsesmøde blev aftalt til mandag den 24. oktober 2022 kl. 15.30 
 
Mødet sluttede kl. 19.25 (4 timer). 
 

For ref. 
ED/ENP 


