
  

- her mødes glade golfspillere 

 

Nyt fra bestyrelsen 
Det er koldt, vådt og mørkt på denne tid af året. Kun de færreste af klubbens medlemmer lader sig lokke af en runde 
golf på vores golfbane, der nu er gjort klar til vinteren. For de få, der ikke kan undvære motionen, den friske luft og det 
gode selskab, er der stadig mulighed for spil fra vinter teesteder og til vintergreens efter de af Baneudvalget udstukne 
vinterregler. God fornøjelse siger vi bare. 
 
Næppe var vi sluppet af med corona epidemiens snærende restriktioner, før vi blev ramt af virkningerne fra krigen i 
Ukraine, stigende priser og inflation. Ikke kun os i Marielyst men alle landets golfklubber er trængt økonomisk. Både 
fordi alting er blevet dyrere, men også fordi mange medlemmer sparer, hvor der spares kan og derfor vælger golfen 
fra. 
 
Vi er i klubbens bestyrelse nødt til i det kommende år at gøre en indsats for af styre klubben igennem krisen. Også hos 
os må vi sætte priserne op og spare, hvor der spares kan. Men ikke nok med det. Vi er også nødt til at yde en ekstra 
indsats for at fastholde eksisterende medlemmer og skaffe nye ind i klubben. Til dette arbejde har vi brug for jeres 
forståelse og hjælp.  

Bestyrelsesmøde er afholdt den 19. december 2022 
 

Medlemmer og økonomi 
Klubben oplever pt. et fald i antal medlemmer og har 
tillige over året oplevet et fald i antallet af greenfeespil-
lere. Samlet set betyder dette et fald i indtægter. 
 
Klubbens økonomi er ligeledes fortsat belastet af for-
øgede udgifter til både el, brændstof, gødning og 
græsfrø. Der skal fremadrettet prioriteres og udvises 
tilbageholdenhed med indkøb og forbrug. 

Baneudvalget 
Banen har igen i år stået flot. Greenkeeperne har til 
trods for sygdomsfravær arbejdet hårdt og målrettet, 
ligesom mange frivillige har ydet deres, for at dette har 
været muligt. Tak for en formidabel indsats. 
 
Klubbens medlemmer vil fra januar 2023 kunne købe 
en 1-akslet trailerfuld brænde for 150 kr. Interesserede 
bedes henvende sig i Sekretariatet fra uge 2. 
 
Udmeldte vinterregler bedes respekteret. 
Vores ny-ratede bane implementeres 1. april 2023. 
 
Sports- og Turneringsudvalget 

Holder vinterpause. 

Jesper Nielsen er ny koordinator for Regionsgolf. 

Markedsførings- og Sponsorudvalget 

Der arbejdes fortsat på at skaffe nye og flere sponso-
rer til bane og turneringer.  

Husudvalget 
Klubhuset skal males indvendig 
 
Terrasseoverdækning repareres, så den kan holde en 
sæson eller to mere. 
 
Klubbens Årskalender for 2023 er nu tilgængelig på 
hjemmesiden.  
Sekretariat og ProShop holder lukket fra 22. december 
2022 til mandag den 9. januar 2023. 
 
 
Frivilligområdet 
Opslagstavle med frivilligopgaver implementeres primo 
året. 
 
Huseftersyn i Marielyst Grundejerforening kører plan-
mæssigt. 
 
Der samles ikke bolde i vintermånederne. Gratis træ-
ningsbolde fra Harry´s kasse. Man må selv samle 
bolde op.  
 
Næste møde: 11. januar 2023. 
 

Glædelig jul og godt nytår. 

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


