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Referat af bestyrelsesmøde mandag den 19. december 2022 kl. 14.00-18.00 

Tilstede: Erik Nordahl-Pedersen (ENP), Alfred Jensen (AJ), Ivar Christensen (IC), Lotte Petersen (LP), Lars 
Willander (LW), Elsebeth Dalby (ED), Erik Rasmussen (ER) og Peter Paul Olsen (PPO). 
 
Dagsorden: 

1. Velkomst og orientering v/formanden. 
2. Opfølgning på referat af møde den 24. oktober 2022. 
3. Status medlemmer og økonomi. 
4. Orientering fra Sekretariatet. 
5. Status på arbejdet i udvalg. 
6. Gennemgang af punkter til opfølgning. 
7. Forslag til drøftelse og behandling. 
8. Eventuelt, herunder fastsættelse af næste møde. 

 
----- 

 
Ad 1 
ENP bød velkommen og orienterede kort om personelforhold i Sekretariat og Greenkeepergård.  
ENP orienterede fra møde den 27. oktober i Maribo med de øvrige golfklubber på LF. Det blev herunder 
oplyst, at de øvrige klubber som vi havde en noget anstrengt økonomi som følge medlemstilbagegang, 
færre greenfeegæster i kombination med meget store prisstigninger på især el, brændstof, frø og kunst-
gødning. Der er igen for 2023 opnået enighed om at fortsætte venskabsaftalen med ½ pris på greenfee 
ved spil på hinandens baner (kun for fuldtidsmedlemmer). Der er ligeledes enighed om at fortsætte Golf & 
Go’nat samarbejdet (rabataftale med hoteller på LF) ind i 2023 og tillige udvide dette til også at omfatte 
Hotel Nørrevang.  
ENP oplyste videre, at Norlys var rykket for en status i arbejdet med at opsætte ladestandere på MGK-
parkeringsplads. Arbejdet bliver sandsynligvis udført i foråret 2023.  
MGK har fået, hentet og nu også plantet åkander fra Maribo Sø Golfklub. Vi kan glæde os til at se disse 
blomstre den kommende sommer. 
Der er fra DGU modtaget opfordring til at intensivere rekrutteringsindsatsen af nye golfspillere i den kom-
mende sæson. DGU tilbyder konsulentbistand hertil. MGK vil i begyndelsen af det nye år udarbejde en 
plan for, hvordan vi griber denne udfordring an. 
Der er udsendt nyhedsbrev til klubbens medlemmer vedr. rating af både stor og lille bane samt indførelse 
af nye golfregler ved årsskiftet. Der vil i forbindelse hermed blive gennemført en eller to orienteringsaftener i 
klubben i forbindelse med sæsonstart (marts/april). Eksisterende baneguides bliver solgt til nedsat pris. 
Nye, opdaterede oversigtskort vil blive opsat på teestedhusene i løbet af foråret. De nye handicapnøgler vil 
komme til at gælde fra og med den 1. april 2023.  
ENP oplyste afslutningsvis, at der var udsendt jule-/nytårshilsen til klubbens medlemmer fra såvel Klubber i 
klubben som moderklubben. LW aftaler med PPO om udsendelse af julehilsen til sponsorer og øvrige 
samarbejdspartnere.  
 
Ad 2 
Vedrørende referatet fra sidste møde oplyste ENP, at Jesper Nielsen havde overtaget opgaven som koor-
dinator af klubbens regionsgolf fra og med sæson 2023. Der blev desuden kort fulgt op på diverse aktions-
punkter fra sidste møde samt status i arbejdet med disse. 
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Ad 3 
Med baggrund i udleveret saldobalance pr. dags dato gennemgik AJ dette punkt for punkt. Det kan samlet 
set konstateres, at indtægterne følger budgettet nogenlunde, idet dog indtægterne på især Pay & Play ba-
nen lader noget tilbage at ønske. Klubben har derudover (udenfor budget) tjent 21.000 kr. på boldopsam-
ling i vores søer og vandløb fra firmaet Out of Bounds, ligesom klubben efter ansøgning har modtaget 
8.000 kr. fra Nordea fonden til nye drivingrange bolde. Udgifterne derimod er på visse områder steget vold-
somt. El- og brændstofpriserne er således fordoblet i forhold til budget, men også prisstigninger på frø, 
kunstgødning og kemikalier kan mærkes. Totalt set vil klubben komme ud af året med et mindre under-
skud. 
Vedrørende medlemmer oplyste PPO, at i alt 60 medlemmer havde skiftet status (enten meldt ud eller skif-
tet fra fuldtids- til fleksmedlemskab). Der skal således i det kommende år gøres en massiv indsats for at 
”standse blødningen” samt gøres hvad der gøres kan for at rekruttere nye medlemmer. Plan herfor udar-
bejdes primo 2023. 
AJ sluttede sin gennemgang af klubbens aktuelle økonomi af med at rose PPO og Bjarne Friis-Hansen for 
deres indsats med at afstemme klubbens regnskab på forbilledlig vis.  
AJ anførte afslutningsvis, at der i klubbens opdaterede Strategiplan 2023 - 2027 er indlagt forslag til kontin-
gentstigninger og øgede greenfee-priser m.v. for at få udgifter og indtægter til at hænge sammen. Desuden 
skal der fremadrettet overvejes tiltag, der sikrer en fastholdelse af eksisterende medlemmer. Endelig skal 
personaleomkostningerne holdes i ro. Budgetterne for de kommende år vil med disse forudsætninger 
hænge fornuftigt sammen, men der vi ikke være plads til de store justeringer i forbindelse med uforudsete 
udgifter. Budgetmøde afholdes medio januar med det ene formål at gennemgå og tilrette budgettet fremad-
rettet.  
 
Ad 4 
Sekretariat/ProShop: PPO orienterede om den forestående status og gennemført lageroptælling. PPO 
oplyste videre, at der er ryddet op i klubbens lagerrum, og at der er ryddet op og ud i brugt/gammelt udstyr. 
I forbindelse med årsafslutning og status holder sekretariatet lukket i den første uge af januar. Sekretariat 
og ProShop er desuden lukket mellem jul og nytår. 
 
Ad 5 
Baneudvalget: IC havde før mødet udsendt referat fra møde i Baneudvalget den 22. november 2023 samt 
en oversigt indeholdende tanker, ideer og initiativer på Baneudvalgets område fremadrettet. Der udspandt 
sig en længere drøftelse af det udsendte materiale og de udfordringer Baneudvalget pt. arbejder med. IC 
oplyste supplerende, at porten til koldhallen længe havde voldt problemer og nu skulle repareres. IC anfør-
te desuden, at der i Baneudvalget var fokus på en stram styring af økonomien.  Alle investeringer og ind-
køb skal således prioriteres og godkendes i baneudvalget og/eller af bestyrelsen før iværksættelse.  
Mange af banens sprinklere skal udskiftes i foråret. Priser undersøges og tilbud skal indhentes.  
Der er lagt bunker af fældet materiale på forskellige huller med henblik på at kunne flise materialet efter-
hånden, som der bliver tid til det. Grenpladsen ved hul 3 er fyldt op. Så også her skal der ryddes op.  
Der er plantet normans-gran mellem green 10 og teested 17 samt i venstre side af hul 14. Træerne er sik-
ret med hegn. Der udføres forsøg med at flytte små egetræer ud på Pay & Play banen.  
Nyhedsbrev og vinterregler er udsendt til medlemmerne. 
Brænde: Klubben medlemmer vil fra januar 2023 kunne købe en en-akslet trailerfuld brænde for 150 kr. 
Interesserede kan henvende sig i sekretariatet fra uge 2.  
 
Sportsudvalget: Vinterpause. Fra eliteudvalget: Der skal være en ”starter” i forbindelse med afvikling af 
kampe i Danmarksturneringen. Siff og Lotte udarbejder forslag herom. Regionsholdene klarer det selv. 
Jesper Nielsen er ny koordinator for Regionsgolf. 
 
Sponsorudvalg: LW orienterede om møde med Menû, Havnen. De ønsker ikke længere at være sponsor. 
Mejerigården er gået konkurs og er derfor heller ikke længere sponsor i klubben. Nye sponsorer efterlyses. 
Der skulle være sponsorer til alle planlagte turneringer i 2023.  
 
Husudvalg: ED oplyste, at der var konstateret skimmelsvamp i brusekabinen i herrernes omklædnings-
rum. Dette forsøges bekæmpet.  
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Buggyer er sat i vinteropbevaring.  
Kommende opgaver: Maling af klubhus indvendig. Affaldssortering sættes i system – også i greenkeeper-
gården. Frivilligtavle opsættes i mellemgangen. Orientering om fremtidig levering af øl/vand/vin til salg i 
klubben. ED udarbejder forslag til opdatering af beskrivelsen af frivilligopgaver på MGK-hjemmeside. 
 
Frivilligudvalget: ER oplyste, at toiletterne er ændret fra lav-skyl til stor-skyl for at imødegå hyppige til-
stopninger af kloaksystemet. Der er fjernet ukrudt rundt om klubhuset. Der er støvsuget og fejet i buggyhu-
sene. Vandhaner er taget af for vinteren. Teltet (terrasseoverdækningen) vaskes og repareres i januar. De 
hvide døre i baghusene er vasket, men trænger til maling. Der samles ikke bolde på drivingrange i vinter-
månederne. De to boldautomater lukkes af og rengøres. Harry´s boldkasse bliver åbnet, så der er gratis 
træningsbolde frem til sæsonstart i 2023. Man må selv samle bolde op.  
 
Ad 6 
ENP bad alle bestyrelsesmedlemmer om at gennemgå listen med punkter til opfølgning samt fremkomme 
med input hertil. Listen er lang, så der er nok at tage fat på både nu og i det kommende år. 
 
Ad 7 
Kort drøftelse af KiK-møde den 26. oktober 2022 (referat), hvor der ikke var tilslutning til Baneudvalgets 
forslag om at lukke mandag for gunstart og til kun at have KiK spilledage tirsdag, onsdag og torsdag. Ba-
neudvalget vil derfor fortsat efter behov lukke huller, når der skal gennemføres større vedligeholdelsesar-
bejder og når relevant åbne alternative hulforløb. Seniorklubben har flyttet starttidspunkt for deres må-
nedsmatcher til om eftermiddagen, hvilket så her giver greenkeeperne mere arbejdsro disse onsdagsfor-
middage. Baneudvalg og bestyrelse kunne ønske, at Manneklub og Dameklub overvejede det samme på 
hhv. mandage og tirsdage næste sæson.  
Det blev i tilslutning til punktet drøftet om indhold og antal af KiK-møder måske burde ændres fremadrettet. 
 
Klubbens foreløbige Årskalender for 2023 (gennemgået og tilrettet på KiK-mødet) blev godkendt. Vil blive 
lagt på klubbens hjemmeside. 
 
ED italesatte værdien af kommunikation til/fra/med medlemmer/grupper. Emnet blev herefter drøftet. Besty-
relsen har haft et ønske om megen åbenhed og megen kommunikation og dialog. Denne åbenhed har 
indimellem givet anledning til misforståelser og unødig kritik. Det blev besluttet at fortsætte den gode kom-
munikation, men at tilpasse mængden og detaljeringsgraden. Der foregår så mange positive ting i vores 
herlige golfklub, som heldigvis overskygger alt andet. 
 
Den af DGU foretagne genrating af vores to baner indføres den 1. april 2023. Der skal udskiftes huloversig-
ter og ændres i baneguide. Der er udsendt Nyhedsbrev om emnet.  
 
Drøftelse af klubbens generalforsamling den 1. april 2023 kl. 14:00 i klubben: 
Hvem gør hvad i forbindelse med alle de praktiske ting? Møde herom afholdes primo året. 
Dirigent: Niels Fog foreslået. Skal spørges. 
Markedsføring- og Sponsorudvalg: Lars Willander er villig til genvalg. 
Frivilligområdet: Erik Rasmussen er villig til genvalg  
Kasserer: Alfred Jensen ønsker ikke genvalg. Nyt emne? 
Baneudvalg: Ivar ønsker ikke genvalg, men vil gerne fortsætte i baneudvalget. Nyt emne? 
Suppleant: Bestyrelsen foreslår: Alfred Jensen 
 
Klubbens alarmsystem udløses ofte af mellemdør, der ikke er lukket i, kl. 00:15. Føler på døren flyttes til 
yderdør. Evt. kan der opsættes et kamera. PPO kontakter alarmfirmaet. 
 
Ad 8 
Møde start kl. 14:00. Møde slut kl. 18.15  
Næste møde: onsdag den 11. januar 2023 kl. 15.00 i klubben. 

For ref. ED/ENP 


