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Bestyrelsens årsberetning 2022 (jf. dagsordenen pkt. 2) 
 

Bestyrelsens årsberetning, der i hovedsagen vedrører regnskabsåret 2022, giver en status på året der gik, men 

giver også et bud på tiden frem - herunder den kommende sæson. 

Bestyrelsen har i året der er gået løbende sendt information ud til klubbens medlemmer i form af nyhedsbreve 

og referater fra afholdte bestyrelsesmøder om status på igangværende projekter og fra arbejdet i nedsatte 

udvalg. Ligeledes er der i årets løb afholdt tre møder i regi af Klubber i Klubben. Referat fra disse møder er lagt 

op på klubbens hjemmeside.  Klubbens medlemmer har således haft mulighed for at holde sig orienteret om, 

hvad der foregår på de indre og ydre linjer – og tillige haft mulighed for at give deres mening til kende og/eller 

deltage aktivt i mange af de aktiviteter, der frivilligt udføres/gennemføres i klubben over året med stort og 

småt.  

Sidste års generalforsamling blev afviklet lørdag den 9. april 2022. Klubben fik ved den lejlighed to nye æres-

medlemmer, der begge – hver på deres område – havde været med til at stifte Marielyst Golf Klub i 1994, 

nemlig 118-002 Hans Erik Trolle og 118-1041 Hans Aage Pedersen. En stor dag for dem og en stor dag for klub-

ben. 

 

Hvordan er året 2022 så gået set med bestyrelsens øjne? 

 

Corona-krisen, der startede op den 11. marts 2020, klingede af i starten af 2022 og dermed forsvandt også 

krav om coronapas, bæring af mundbind i det offentlige rum og afstandskrav i forsamlinger. Alting blev der-

med meget nemmere – også det at færdes i golfklubben.  

 

Næppe havde klubbens Baneudvalg fået ryddet op efter omfattende træfældning i vinterhalvåret 2020/2021 

(som følge af tørke og luseangreb i 2018/2019) før et par storme væltede endnu et antal gran- og fyrretræer i 

starten af 2022. Oprydningen herefter blev vanskeliggjort af vedvarende regn i februar måned 2022, der bl.a. 

medførte at banen måtte lukkes helt i en længere periode. Marts måned var til gengæld den tørreste og mest 

solrige i mands minde, hvilket gav greenkeepere og skovtrolle mulighed for at få ryddet op og gjort klar til sæ-

sonstart i starten af april 2022. 

 

Årets Åbningsturnering blev afviklet planmæssigt søndag den 3. april i godt vejr og med over 100 deltagende 

medlemmer. Den følgende periode var til gengæld præget af både kulde, blæst og regn, hvilket bl.a. påvirkede 

Klubberne i Klubbens afvikling af deres respektive åbningsturneringer i knapt så gunstig retning. Vejrmæssigt 

var resten af sæsonen præget af relativt godt vejr, der gav greenkeeperne gode muligheder for at holde banen 

i god vedligeholdelsesmæssig stand til glæde for både klubbens medlemmer og de relativt mange greenfeegæ-

ster, der besøgte vores bane året igennem. Klubben fik i 2022 rigtig mange positive tilbagemeldinger i relation 

til banens gode stand og spilbarhed samt til den altid gode service og imødekommenhed der kendetegner vo-

res Sekretariat og Proshop. 

 

På banen blev der fra årets start 2022 indført et nyt blåt teested og hen på foråret blev opsat helt nye tee-

stedsmarkeringer kun med afstandsmarkeringerne 55, 51 og 47. Disse nye, flotte teestedsmarkeringer viste sig 

ikke at kunne holde til det danske vejrlig. De blev derfor samlet sammen igen og sendt retur til producenten 

for at blive repareret. Teestedsmarkeringerne kom retur sidst på året 2022 og vil så blive sat ud på banen igen 

i foråret 2023, hvor det så vil vise sig, om de denne gang kan holde til vejr, vand og vind. 

Heller ikke i 2022 blev der råd til etablering af et vandingsanlæg på banen. Desuden bevirkede et lavt grund-

vandsniveau, at vandstanden - først i vores vandløb og siden i vores søer – faldt til et faretruende lavt niveau. 

Så lavt at selv vores nyetablerede springvand ved green 11 og 18 knapt havde vand til at springe. 

Vores klubhus og området omkring dette vedligeholdes gennem frivilligt arbejde. Huset, der nu snart har 17 år 

på bagen, står stadig pænt ude og inde. Sidste år blev det malet udvendigt. I år tænkes klubhuset tillige malet 

indvendigt, hvis der kan findes frivillige hænder til det. 
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Terrasseoverdækningen har vinteren over været pakket samme og sendt til reparation og blev traditionen tro 

sat op igen her ved sæsonstart. 

 

Husudvalget, Sekretariatet og ProShoppen har året igennem arbejdet på at gøre det rart at komme i klubhu-

set, og det har – som nævnt tidligere – givet anledning til mange positive tilkendegivelser. Tak for indsatsen til 

alle mand (M/K) og tak til medlemmerne for jeres støtte og hjælp.  

I foråret 2022 lykkedes det med Henning Larsen i spidsen at få overdækningen til vores buggyer gjort færdigt. 

Denne overdækning har vist at fungere over al forventning, og den rummer nu i alt 9 buggyer, herunder en ny 

købt af klubben og en sponseret af Marianne og Claus Krainer, der alle har været udlejet flittigt i den forløbne 

sæson og forhåbentlig også vil blive det i den kommende.  

 

Klubbens økonomi 

Økonomisk set så starten af året rigtig godt ud i slipstrømmen på to rigtig gode ”Corona-år”. Så angreb rus-

serne Ukraine og lukkede for gassen. I halen heraf kom inflation, stigende priser på især el og brændstof, sti-

gende renter og nu også et medlemsfald, der hver for sig og samlet set har givet klubben visse økonomiske 

udfordringer. Heldigvis var vi både i 2020 og 2021 forudseende og satte lidt til side til dårlige tider. Vi kom ud 

af 2022 med et driftsunderskud på lige godt 100.000 kr. Klubbens økonomi vil blive gennemgået under dagsor-

denens pkt. 3 og 4.  

 

Medlemstal 

Efter to år (Corona årene 2020 og 2021) med medlemsfremgang indenfor golfsporten i Danmark til rekord 

mange golfudøverende golfspillere (164.000 fordelt med 2/3 mænd og 1/3 kvinder) var der i 2022 et lille fald i 

antal medlemmer samlet set. Krisen, de stigende leveomkostninger og måske også en relativt høj gennem-

snitsalder blandt klubbens medlemmer fik angiveligt ved årsskiftet 2022/2023 et større antal medlemmer til at 

droppe golfsporten. I Marielyst Golf Klub skiftede næsten 100 medlemmer medlemskategori fra fuldtidsmed-

lemskab til fleksmedlemskab eller meldte sig helt ud. På Lolland-Falster er Marielyst Golf Klub med sine 600 

aktive medlemmer dog stadig størst, skarpt forfulgt af Maribo med stort set samme antal aktive medlemmer. 

Herefter Storstrømmen og Møn med ca. 500 samt Halsted og Falster med ca. 400 medlemmer. 

Det er bestyrelsens vurdering, at det med en målrettet indsats bør være muligt igen at komme op på omkring 

de 700 aktive medlemmer. Banen kan rent spillemæssigt godt klare langt flere medlemmer. Spørgsmålet er 

om der er ”kunder” nok i skarp konkurrence med to andre golfklubber på Falster.  

Der arbejdes pt. på iværksættelse af en række tiltag, der skal være med til både at fastholde eksisterende 

medlemmer og afdække mulighederne for at rekruttere nye og gerne yngre medlemmer. 

For så vidt angår greenfeegæster så havde klubben i 2022 ca. 3900 betalende gæster på stor bane og ca. 1500 

på lille bane, hvilket er lidt under niveauet for de to Corona år, men et pænt stykke over antallet i 2019. 

 

Kontingent 

Klubbens kasserer vil under dagsordenens pkt. 4 sige lidt mere om medlemstal, kontingentstørrelse og budget 

for det kommende år. Under bestyrelsens beretning skal det blot anføres, at klubbens policy vedr. medlem-

skab er, at kontingentstørrelsen, som jo udgør klubbens væsentligste indtægtskilde, skal have en netop til-

strækkelig størrelse til at holde hjulene i gang og sikre en for klubben nødvendig udvikling i årene frem.  

Vi skal på pris og udbud være konkurrencedygtige i forhold til de klubber vi normalt sammenligner os med, og 

vi skal fortsat være i stand til at tiltrække et stort antal greenfeegæster blandt sommerlandets mange gæster 

hele året rundt. Vi skal med andre ord holde prisen på et medlemskab på et netop tilstrækkeligt niveau og 

samtidig levere en service og en kvalitet på et tilpas højt niveau, så vi sikrer fastholdelse af en tilfreds med-

lemsskare. På sidste års generalforsamling lovede bestyrelsen at holde kontingentet i ro i 2023. Dette løfte kan 

vi desværre ikke – henset til den før omtalte økonomiske situation og et relativt højt medlemsfald – holde. 

Mere herom under dagsordenens pkt. 4. 
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Sponsorudvalget 

Klubben har gennem årene haft relativt mange sponsorer - både firmaer og private. Den økonomiske støtte til 

både drift og turneringer er vigtig for vores klub, ligesom samarbejdet med mange af vores sponsorer også 

støtter det lokale erhvervsliv den anden vej. Vi kunne imidlertid godt ønske os flere sponsorer, men krisen 

kradser også blandt vores sponsorer, ligesom klubben fortsat er i skarp konkurrence med andre større og mere 

synlige idrætsforeninger i lokalområdet om sponsorernes gunst. Der arbejdes hårdt og målrettet på at skaffe 

nye sponsorer. Tusind tak for jeres støtte og tak til Sponsorudvalget for en solid indsats på dette for klubben så 

vigtige område. 

 

Turneringsudvalget 

Som nævnt tidligere blev årets åbningsturnering i 2022 afviklet planmæssigt og med stor tilslutning. Til gen-

gæld var der ikke tilstrækkelig tilslutning til årets afslutningsturnering til at denne kunne gennemføres. Det er 

således første gang i klubbens historie (bestyrelsen bekendt), at der ikke har været afviklet en årsafslutnings-

turnering og ditto fest. Trist, men også her må vi desværre nok erkende, at den økonomiske krise har en del af 

skylden for den manglende ”lyst” til fest og farver. Årets øvrige turneringer blev alle afviklet planmæssigt. 

En helt særlig turnering fremhæves normalt, og det er turneringen, hvor vi støtter arbejdet for Kræftens Be-

kæmpelse. Den blev i 2022 afviklet søndag den 29. maj (i år bliver det efter alt at dømme søndag den 4. juni). 

Det er en turnering, der (uanset afviklingstidspunkt) kan få folk op af stolene, hvor pengene sidder løst og do-

nationerne er flotte og generøse både fra sponsorer og klubbens medlemmer. Klubberne-i-klubben gør et 

kæmpe arbejde sammen med turneringsudvalget. Også i 2022 blev dette samarbejde gennemført forbilledligt, 

og der blev samlet i alt 44.000 kr. ind til Kræftens Bekæmpelses landsindsamling. Stor tak til Turneringsudval-

get for et solidt og stort arbejde i det forløbne år. 

 

Klubber i klubben 

Næsten halvdelen af klubbens medlemmer er medlem af en eller flere af klubberne i klubben (KiK). 

Manneklubben (85), Dameklubben (60), Seniorklubben (121) + de to ”overgangsklubber”: Fyraftensklubben og 

Kaninklubben. 

KiK udgør et bærende element i klubbens sociale liv, da det er her, at kernen af klubbens medlemmer findes. 

Dem der holder hjulene i gang og samtidig sørger for, at det er rart og nærværende at komme i klubben.  

Vi er ikke altid enige om al ting, men samarbejde og dialog er nu en gang vejen frem, hvis vi i fællesskab skal 

bevare den gode klubånd – og det SKAL vi! 

Tak for samarbejdet i det forløbne år. 

 

Regler og etikette 

Siden lanceringen af de nye golfregler i januar 2019 og de i 2021 indførte nye handicapregler kommer der nu 

også en tilretning og præcisering af de nu gældende regler. Fra april til september blev der gennemført regel-

undervisning i klubben for især nye golfspillere men også visse allerede øvede golfspillere. Der vil på tilsva-

rende vis blive gennemført teoriundervisning for både nye og gamle golfspillere primært på tirsdage fra kl. 

16:00 – 17:00 i og omkring klubhuset.  

I relation til regelområdet gennemførte DGU i sommeren 2022 en såkaldt genrating af vores bane. Resultatet 

af denne rating blev et par justeringer af handicapnøgler på visse af både stor og lille banens huller. Disse ju-

steringer er nu (her ved sæsonstart 2023) implementeret og dermed gældende videre frem. 

 

Skolesamarbejdet 

I den forløbne sæson har der - som tidligere år - været besøg af skoleklasser for introduktion i golfsportens 

glæder. Ud over golfen var der hygge med sodavand og kage i klubhuset. Alt under kyndig ledelse af Lotte Pe-

tersen og Henning Larsen med hjælpere. En stor tak til alle for jeres indsats med disse unge mennesker.  

I den kommende sæson 2023 vil indsatsen på skoleområdet efter alt at dømme blive intensiveret, idet klubben 

har hårdt brug for nye og ikke mindst yngre medlemmer. 
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Medarbejdere 

Vedrørende klubbens ansatte medarbejdere opstod der i 2022 et par udfordringer, der krævede nogen op-

mærksomhed. Klubbens greenkeeper voksenlærling valgte at opsige sin uddannelsesaftale, lige da der var al-

lermest brug for ham. Vi ansatte ved den lejlighed Palle som timelønnet greenkeeper, der sammen med Mike 

og Peter – og støtte fra Henrik Holm – har sørget for at holde både stor og lille bane i god vedligeholdelses-

mæssig stand sæsonen igennem. Klubben havde kortvarigt besøg af greenkeeper Signe Møller, som vi indgik 

en uddannelsesaftale med. Signe valgte imidlertid i stedet at søge ansættelse i Møn GK. En ekstra udfordring 

opstod, da vores chefgreenkeeper var sygemeldt i hele 2. halvår af 2022. Mike er nu tilbage for fuld kraft, hvil-

ket vi er særdeles glade for. 

I efteråret 2022 valgte klubbens sekretariatsleder (Camilla) så at opsige sin stilling, da hun havde fået nyt job 

tættere på sin bolig. Til afløsning for hende valgte klubbens bestyrelse – blandt flere velkvalificerede ansøgere 

– så at ansætte Peter Paul Olsen som ny sekretariatsleder. Han arbejder nu på fuldt tryk på alle fronter. 

Klubben har nu en særdeles velkvalificeret og arbejdsom medarbejdergruppe, som dagligt leverer en stor og 

værdsat indsats for vores fælles klub. En stor tak til alle for god service og godt arbejde. 

 

Det frivillige arbejde 

Som allerede nævnt ydes der et formidabelt stykke frivilligt arbejde i vores klub. Uden den frivillige indsats ville 

det ganske enkelt ikke være muligt at drive en klub som vores. Tak endnu en gang til alle jer, der gør en forskel 

for alle medlemmer i Marielyst Golf Klub. 

Som det måtte være de fleste bekendt, så har klubben en ”hård” kerne af frivillige hjælpere, der næsten dag-

ligt arbejder/gør ting i klubben. Derudover er der i klubben en fast kerne på 34-36 frivillige, der nu for 3. år i 

træk har gennemført hustilsyn 5 gange over vinteren i Marielyst Grundejerforening (ca. 3.000 sommerhuse). 

En indsats som giver klubkassen 72.000 kr. efter betaling af moms. En særlig tak skal lyde til jer hustilsynsgæn-

gere. Vi håber, at I er klar til endnu 5 runder den kommende vinter. 

2022 var også året, hvor vi fik genetableret et springvand i søen mellem green 11 og 18 med Jan Petersen som 

tovholder og finansieret af indtægterne fra hustilsynet i 2021/2022. 

Der blev i vinterhalvåret 2022/2023 arbejdet på at sætte det frivillige arbejde lidt mere i system og synliggøre 

de mange og alsidige opgaver, der hele tiden presser sig på for at blive gjort. Resultatet af dette arbejde skulle 

så gerne blive synligt i den sæson, som vi netop har taget hul på. Har I lyst til at være med til at gøre en forskel 

for vores fælles klub, så henvend jer til klubbens bestyrelse eller klubbens sekretariatsleder. Der er som sagt 

nok at tage fat på. 

 

Pro-træneren 

Der skal også lyde en stor tak til Harry for hans engagement, gode humør og mange gode råd og vejledning. 

Hans arbejde med begynderne, elitespillere, juniorer og alle os andre er uvurderlig. Tak for indsatsen gennem 

mere end 15 år. 

 

Begynderudvalget og Kaninklubben 

Det er vigtigt for klubben, at der til stadig rekrutteres og uddannes nye medlemmer. Golfens Dag og Gratis Golf 

om tirsdagen i juli måned blev gennemført med succes i 2022 med støtte fra Kaninklubben og mentorer. Det 

er vigtigt, at de nye tages godt imod og får en god start med golfsporten. Tak til Gerner med mange flere for en 

solid indsats. Der bliver brug for jer alle også i 2023, hvor en række nye initiativer vil blive forsøgt indført. 

 

Eliteudvalget 

Klubben havde i 2022 to mannehold med i Danmarksturneringen hhv. i 4DIV og i KVAL-rækken. Begge hold kla-

rede sig fint i respektive rækker. Også damefusionsholdet (GGG), hvor Marielyst Golf Klub har 4 spillere med, 

klarede sig godt i deres to KVAL-rækker. Damefusionsholdet havde i 2021 og 2022 hjemklub i Storstrømmen. I 

2023 rykker holdets hjemklub til Marielyst Golf Klub. Vi glæder os vældig meget til dette samarbejde, der både 
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involverer Harry som elitetræner, klubbens Sportsudvalg og de øvrige ”elitespillere” i klubben, når der skal 

gennemføres træning og spilles match. 

I 2022 fik klubben god hjælp af flere elitespillere i forbindelse med gennemførelse af både Golfens Dag og Gra-

tis golf om tirsdagen i juli måned. Og sådan skal det være – noget for noget. 

 

Regionsgolf 

Marielyst Golf Klub havde 6 hold med i regionsturnering Øst og alle holdene klarede sig fint i 2022. I denne sæ-

son forsøger klubben sig igen med et Senior B, et Senior C, et Senior D, et Veteran A, et Veteran B og et Super-

veteran B hold. Tak til Jan Petersen for hans indsats som Regionsgolf koordinator i 2022. Ny mand på posten i 

2023 er Jesper Nielsen. 

 

Klubmestre 2022 

Stort tillykke til 2022-mestrene: 

• Klubmester Slagspil Herrer: Claus Jørgensen 

• Klubmester Slagspil Damer: Marianne Olsen 

• Klubmester Hulspil Herrer: Thomas Rasmussen 

• Klubmester Hulspil Damer: Marianne Olsen 

• Klubmester Veteran Herrer: Jens Kozeluh 

• Klubmester Veteran Damer: Susanne Mortensen 

• Klubmester Hulspil Veteran Herrer: Bent Mouritzen 

• Klubmester Hulspil Veteran Damer: Anne Abrahamsen 

 

LF-mesterskab 

Blev i 2022 afviklet i GK Storstrømmen. Fra Marielyst Golf Klub vandt følgende spillere: 

• Siff Nielsen vandt i kvindernes veteranrække og 

• Janne Dalsten vandt kvindernes seniorrække. 

 

Hole in one: 

• Casper Olsen Hul 11 den 26. juni 2022 (Marielyst Open), hvor han samtidig vandt en bil. 

 

Tillykke til de dygtige spillere. 

 

Afsluttende bemærkninger – og lidt om fremtiden 

 

Målsætning for 2023 og Visioner for de næstfølgende år – aktuel status! 

Mange af de ting bestyrelsen har arbejdet på og gennemført i 2022 føres videre i 2023, ligesom målsætningen 

om at være den bedste golfklub på Lolland-Falster målt i antal medlemmer, antal besøgende gæster, socialt liv 

og omdømme bibeholdes.  

Klubben er og skal fortsat være en GOD arbejdsplads for vores ansatte medarbejdere, hvor der hersker et godt 

arbejdsmiljø, og hvor der er plads til udvikling, arbejdsglæde og god service i forhold til medlemmer og gæster. 

Klubben er og skal fortsat være en klub med nærvær - hvor glade golfspillere mødes og hvor ALLE er velkomne. 

Klubben skal desuden være samlingspunkt for især golfrelaterede aktiviteter til glæde og gavn for klubbens 

medlemmer. 

Der henviser desuden til udarbejdet Strategiplan 2023 – 2027, hvor målsætninger og fokusområder er beskre-

vet lidt nøjere. 

 

På bestyrelsens vegne 

Erik Nordahl-Pedersen 

Formand MGK 


