
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 

 
 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 11. januar 2023 

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

1. Velkomst og orientering v/formanden. 
2. Opfølgning på referat af møde den 19. december 2022. 
3. Drøftelse af budget og tiltag til styrkelse af klubbens økonomi på kort og lang sigt. 
4. Drøftelse af fastholdelsestiltag og øget rekruttering. 
5. Styrkelse af markedsføring og sponsorvirksomhed. 
6. Tiltag på frivilligområdet. 
7. Klubbens generalforsamling den 1. april 2023. Hvem gør hvad, hvornår? (køreplan) 
8. Eventuelt, herunder fastsættelse af næste møde (februar og/eller marts). 

 
----- 

 
Ad 1 – Velkomst og orientering v/formanden 
ENP bød velkommen og orienterede om dagens møde. Hovedpunktet for dagens møde var gen-
nemgang og justering af budget for 2023 samt drøftelse af de heraf afledte udfordringer. Den alt-
overskyggende udfordring består aktuelt i, at næsten 100 medlemmer enten har meldt sig helt ud 
eller ændret status i løbet af 2022. Derudover oplever klubben – som alle andre – markant øgede 
udgifter til el, brændstof, kunstgødning og frø. Gennemsnitalderen er ca. 65 år i MGK og mere 
end 1/3 af klubbens medlemmer er over 70 år. Dette betyder, at klubben også over de kommende 
år vil opleve en relativt stor medlemsudskiftning. Der skal således iværksættes en række tiltag for 
at afbøde de negative virkninger af færre kontingentindtægter og højere driftsudgifter. 
ENP oplyste videre, at det var aftalt med klubbens chefgreenkeeper Mike Czuba, at han vender 
tilbage til arbejdet 20. februar 2023. Klubben ser med forventning frem til dette. 
 
Ad 2 – Opfølgning på referat af møde den 19. december 2022 
Til dette punkt er der fra Manneklubben og Dameklubben ved møde tirsdag den 10. januar anført 
følgende kommentar til punkt 7:  Manne- og dameklub gør opmærksom på, at de også har start-
tidspunkt om eftermiddagen ved afvikling af månedsmatcher. Dette er hermed korrigeret.  
Punktet blev ved samme lejlighed uddybet ved at oplyse, at Seniorklubben har indført elektronisk 
tilmelding til deres ugentlige spilledag. Bestyrelsen har et ønske om, at Manne- og Dameklub 
overvejer at gøre det samme fra kommende sæson. Dette for at sikre, at banen er lukket (spærret 
for greenfeegæster) så kort tid som muligt.  
 
Ad 3 - Drøftelse af budget og tiltag til styrkelse af klubbens økonomi på kort og lang sigt 
Årsregnskab 2022: AJ oplyste at der dags dato er udfærdiget en opdateret saldobalance. Der 
mangler fortsat enkelte udgifter, men totalt set, vil klubben komme ud af 2022 med et lille under-
skud på driften. 
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Bjarne Friis Hansen har de seneste måneder yder en rigtig god støtte til PPO, som udfører et godt 
og solidt arbejde med klubbens daglige økonomi. 
IC forespurgte til strømforbruget, der specielt i greenkeepergården var meget højt. Der blev i den 
forbindelse spurgt ind til, hvem der betaler for Petanqueklubbens strøm samt hvorfra strømmen til 
pumpehuset på Bøtø Ringvej blev trukket. IC havde kontakt med Mogens Hemmingsen, som 
havde lovet at undersøge, hvilke strømkunder der kører på måleren ved pumpehuset. AJ oplyste, 
at Petanque-klubben har egen måler og selv betaler halvårligt for strømforbrug. 
AJ oplyste videre, at MGK har dagspris på afregning af el. 
LW spurgte ind til ProShoppens regnskab (lagerstørrelse og avance m.v.). Der udspandt sig på 
baggrund heraf en drøftelse af, hvad fortjenesten i ProShoppen burde være, om det i det hele 
taget kunne betale sig at have en ProShop, hvad udvalget, åbningstiderne, priserne m.v. i givet 
fald skulle være. Der var enighed om, at ProShoppen som minimum skal hvile i sig selv. Fortjene-
sten skal med andre ord være stor nok til at dække de med driften af shoppen forbundne udgifter 
(varekøb, løn til timelønnede hjælpere, strøm m.v.). ProShoppen er et stort aktiv for klubben og 
klubbens mange gæster specielt i højsæsonen, men også et gode for klubbens egne medlem-
mer. Det blev aftalt, at der fremadrettet skulle sættes fokus på shoppens udvalg af varer, åbnings-
tider samt begrænsning af varelager. For nuværende løber økonomien kun lige netop rundt. 
 
AJ oplyste videre til saldobalancen, at klubbens økonomi specielt i 2. halvår af 2022 har været 
belastet af stigende forbrugsudgifter og tillige også af et fald i medlemsantal. Med det kendskab til 
2023, som vi har allerede nu, så ser fremtiden ikke for lys og lovende ud. Vi må spænde livrem-
men ind og nøje prioritere kun de allermest nødvendige investeringer samt alle gøre en ekstra 
indsats for at hverve nye medlemmer til klubben. 
AJ arbejder videre med klubbens revisorer om færdiggørelse af klubbens årsregnskab for 2022. 
  
Budget: AJ orienterede om udarbejdet forslag til kontingentstigninger fremadrettet. Det blev på 
sidste generalforsamling meldt ud, at vi som følge af klubbens gunstige økonomiske situation i 
2021 ville fastholde kontingentet uændret i 2023. Henset til den nuværende økonomiske situation 
med stigende priser og faldende indtægter som følge af færre medlemmer, så kan vi som ansvar-
lig bestyrelse desværre ikke holde dette løfte. Det bringes derfor i forslag, at der indføres en kon-
tingentstigning fra 2. halvår af 2023 med 200 kr. og en stigning fra 1. januar 2024 på yderligere 
300 kr. Et fuldtidsmedlemskab kommer derfor til at koste 6.000 kr. pr. 1. juli 2023 stigende til 
6.300 kr. den 1. januar 2024. Et flexmedlemskab vil tilsvarende stige til 2.800 kr. pr. 1. juli 2023 og 
til 3.000 pr. 1. januar 2024. Dette vil blive forelagt på den kommende generalforsamling 1. april 
2023. 
  
Greenfee hæves til 400 kr. både på hverdage og i weekender. Efter kl. 15.00 er greenfee til stor 
bane 300 kr. Greenfee til Pay&Play-banen hæves til 180 kr. for én runde og 280 kr. for to runder. 
Familiepris fortsat 500 kr. Udlejning af udstyr 50 kr. Prisen på bolde for gæster hæves til 20 kr. pr. 
kurv og fortsat 10 kr. pr. kurv for medlemmer. 
Der sælges ikke is i 2023. Salg af chips, frugt og baneboller fortsætter. 
Markedsføringen af klubben skal styrkes. Specielt den del der henvender sig til sommerhusgæ-
ster.  
Rekruttering af medlemmer fra nærområdet skal styrkes, da mange ældre medlemmer vil falde 
fra de kommende år. 
Drøftelse af besparelsesmuligheder. Klubbetalte arrangementer (frivilligdag, sponsordag m.fl.) 
gennemgås og vurderes i hvert enkelt tilfælde og tilpasses klubbens økonomiske formåen.  
Diverse indtægter/udgifter for budget 2023 blev vendt og rettet til. 
AJ arbejder videre med periodebudgettet for 2023-2027. Både budget for det kommende år og for 
perioden 2023-2027 vil blive præsenteret på den kommende generalforsamling. 
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Ad 4 - Drøftelse af fastholdelsestiltag og øget rekruttering 
Punktet blev kort berørt, men vil blive drøftet yderligere på særskilt møde i februar/marts måned.  
Under fastholdelse blev alternative aktiviteter for medlemmer som f.eks. bogklub, banko eller an-
dre aktiviteter i tråd med bridgeklubbens aktivitet i vinterhalvåret vendt. Dette for at styrke det so-
ciale miljø i klubben. Under samme punkt blev det vendt, om man kan tilbyde seniorer, som af 
helbredsmæssige årsager ikke længere kan spille golf, andre aktiviteter for at bevare tilknytningen 
til klubben. 
Under øget rekruttering blev skolesamarbejdet kort drøftet – herunder eventuelle tilbud til folke- og 
efterskolerne i nærområdet. 
Opfordring til alle i bestyrelsen om at tænke ud af boksen. Der er i den grad behov for nytænkning 
og konkrete forslag til iværksættelse. 
 
Ad 5 - Styrkelse af markedsføring og sponsorvirksomhed 
Punktet blev kort berørt, men vil ligeledes blive drøftet yderligere på særskilt møde i februar/marts. 
Hvert bestyrelsesmedlem fik i opdrag at overveje hvor og hvordan vi fremover kan markedsføre 
klubben. Beliggenheden i sommerhusområdet, fremtidsudsigterne samt anvendelsen af sociale 
medier blev kort drøftet.  
 
Ad 6 - Tiltag på frivilligområdet. 
I klubbens indgangsparti er der opsat oversigt over opgaver, som løses fast af frivillige medlem-
mer ex. tømning af skraldespande, opsamling af bolde, banekontrol/service m.v. Disse faste op-
gaver aftales fortsat med enten IC eller ER. Desuden er der opsat en tavle med ad hoc-opgaver 
ex. rensning af tagrender, ukrudtsfjernelse specifikke steder, maling, rengøring el.lign. Her kan 
man som frivillig melde sig og løse enkelte opgaver. Der er beskrivelse ved tavlen. Tavlen skal 
markedsføres via nyhedsbrev. 
 
Ad 7 - Klubbens generalforsamling den 1. april 2023 
Forberedelserne til den kommende generalforsamling blev kort drøftet. 
Vedrørende valg er det kun klubbens formand og kasserer, der vælges direkte på generalforsam-
lingen. I 2023 er kassereren (Alfred) på valg.  
De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges, hvorefter bestyrelsen konstituerer sig selv på det før-
ste bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. I år er tre bestyrelsesmedlemmer på valg.  
AJ udarbejder årsregnskab og budget. ENP udarbejder indbydelse samt kort beretning. ED sør-
ger for kaffe/kage. LW sørger for lyd og lys. 
 
Ad 8 - Eventuelt  
Teltet (terrasseoverdækningen) sendes til reparation i uge 3. Sættes op fredag den 31. marts, 
hvis vejret tillader det. 
 
Næste møde: onsdag den 8. februar kl. 15:00 og onsdag den 15. marts kl. 15.00 
Vedrørende møde i februar 2023 vil nærmere tilgå. 
 
Mødet sluttede kl. 18.00 (3 timer) 
  

For ref. ED/ENP 


