Bestyrelsesberetning 2016.
Generelt.
Golfåret 2016 i Maribo Sø Golfklub har været et godt år for klubben. Vi har
nogenlunde holdt vores medlemsantal, og det i sig selv er en bedrift i et golfmarked,
der er under pres og i opbrud med mange forskellige medlemsformer, som sætter
klubbernes økonomi under voldsomt pres.
De er ikke sket de store ændringer i klubben i 2016. Bestyrelsen har diskuteret
begrebet nye medlemsformer, men er kommet til den konklusion, at vi fastholder den
nuværende struktur med en kontingentsats, nemlig fuldtidsmedlemskab med spilleret
på alle dagene. Klubben har været repræsenteret i et udvalg under DGU, der skulle
udarbejde en rapport om fleksible medlemskabers indflydelse på det generelle
medlemstal i klubberne. Det udvalgsarbejde bliver præsenteret på årets
repræsentantskabsmøde i marts.

Banen og klubhuset.
Baneudvalget har arbejdet med små ændringer på banen. I efteråret har man slettet
en bunker på hul 7 og forlagt fairway. Den har stadigvæk de ca. 30 meter fra midt
fairway, men vi har prøvet at ændre baneforløb med højere rough i venstre samt
udvidelse af fairway i højre for at trække spillet imod højre side. Udvidelsen af
roughen betyder, at vi har sløjfet bunkeren i venstre og gjort den højre bunker større.
Den ligger nu midt i fairway. På hul 18 er greenbunkerne ved at blive lagt sammen til
en stor bunker.
Banen stod igen i år meget flot det meste af sæsonen, dog var vi voldsomt presset af
en lang tørkeperiode i flere måneder. Vandhullerne tørrede stor set helt ud, så det var
muligt at spille bolden fra hazarder uden at få våde sko. Græsset led desværre under
denne tørke, og det bliver spændende at se hvilken virkning det får på kommende
sæson.
Klubhuset har fået tilføjet en garage ved gavlen på bagskabsrummet. Bestyrelsen har
ønsket, at golfbilerne skulle være lettere tilgængelige. Der er nu plads til 5 golfbiler.
Klubben har også købt nye brugte golfbiler, så vi nu har 5 gode biler til rådighed. Det
har vist sig i årets løb, at udlejningen har været en god forretning for klubben.
Mandagsdrengenes frivillige arbejdere har holdt klubhuset i fin stand, med lettere
renovering af stråtaget og maling på tiltrængte steder. De skal have tak for den
trofaste indsats, som er med til at modvirke store udgifter for alle medlemmer.
Vi har besluttet at se på sikkerheden omkring klubhuset, så vi kan modvirke ubudne
gæsters adgang. Tyveri sker en gang i mellem, og det er ærgerligt for dem, det går
ud over. Men en 100 procents sikring vil helt sikkert være meget dyr. Vi har fået
opsat kameraer på strategiske steder, og henter tilbud på alarmsystem fra vores
vagtselskab.
Vores klubhus står jo som et omdrejningspunkt i klubbens sociale liv. Alle udtrykker
glæde over huset, og her må vi i første omgang takke Mejra for hendes store indsats,
for at klubhuset altid fremstår rent og pænt.

Klubbens deltagelse i turneringer.
Igen i år har vore turneringshold har klaret sig igennem nogenlunde som sidste år.
Vores bedste herrehold og damehold spiller nok på det niveau, som vi kan forvente,
idet det vil kræve en større træningsindsats for at begå sig på højere niveau. Dels
koster det tid, og dels flytter unge herfra. Ungdomsafdelingen ligger på niveau med
2015 og juniorudvalget har tilknyttet mange gode hjælpere, som hver torsdag, guider
de unge gennem øvelser og spil.
Juniorafdelingen deltog for første gang i Juleoptoget i Maribo, og fik en fin andenplads
for deres udklædning i nissedragter og røde biler.
Matcher m.v.
Klubben afholdt i 2016 det sædvanlige antal matcher – desværre med betydeligt
færre deltagere, og 2 matcher måtte sågar aflyses.
Derfor vil der i 2017 blive færre matcher i klubben.
Til klubmesterskaberne blev der forsøgt igangsat et ”Nettomesterskab” – men
desværre uden at der kom flere deltagere. Turneringsudvalget vil dog fortsætte med
nye tiltag i 2017, således at klubmesterskaberne kan blive en festlig weekend for alle
klubbens medlemmer. Til gengæld blev sommerturneringen med hulspil for par en
stor succes, ligesom der var mange deltagere i Regionsgolf.
Bestyrelse og Administration.
Bestyrelsen har afholdt 8 bestyrelsesmøder og deltaget i regionalmøder og møder
med klubberne på LF. Bestyrelsen har ligeledes i samarbejde med Buisness Lolland
Falster og hotellerne arbejdet med PR for at tiltrække gæstespillere. Det har givet god
virkning, idet vore gæster er kommet i fint antal og har rost vores bane meget. Det er
vigtigt for klubben at deltage i dette samarbejde, da vi alene aldrig ville kunne få råd
til den markedsføring, dette samarbejde medfører.
Klubben skulle i 2016 tage afsked med vores sekretær gennem mange år. JW har
valgt at gå på pension. Det er ham vel undt. JW har gennem sine år fået oparbejdet
et velfungerende sekretariat, som hans afløser kunne glæde sig til at overtage.
Klubben søgte en ny mand/kvinde på kontoret, og vi må sige, at ansøgningsfeltet var
stort. Bestyrelsen valgte at ansætte Claus Bo Jensen i stillingen, og Claus er faldet
godt til og klarer opgaven fint.
Bestyrelsen havde vedtaget at vi skulle forsøge at undvære en mand på banen, da
John Olsen gik af. Det gik også fint, indtil Hans Hansen måtte trække sig på grund af
alvorlig sygdom. Her trådte så mandagsdrengene og andre frivillige til hjælp. Ca. 20
mand meldte sig til vedligeholdelse af bunkerne og mandagsdrengene tilbød hjælp til
klipning med mere på banen. En tak til disse mennesker for beredvilligheden, som
sparede klubben for mange udgifter.
Økonomi.
Klubbens økonomi var imødeset med spænding idet vi jo fik generalforsamlingens
godkendelse til for første gang i klubbens historie at nedsætte kontingentet. Det har
vist sig, at vi ved forsigtighed dels har kunnet få råd til små forbedringer og indkøb,
og alligevel kan fremvise et fornuftigt årsregnskab. Kontingentet er
omdrejningspunktet for klubbens økonomi. Derfor er medlemstallet vigtigt. Og her er

det af stor betydning at vores Introudvalg er i stand til at skabe aktiviteter, der
tiltrækker nye medlemmer. I 2016 var tilbuddet et nedsat kontingent for resten af
året og det gav ca. 30 nye spillere. Det kan vi ikke komme med igen 2017, for så
undergraver vi økonomien. Vi håber Introudvalget til kommende sæson, vil få ny gode
ideer til styrkelse eller fastholdelse af medlemskaber.
Fremtiden.
Det er for bestyrelsen vigtigt at sikre en god fremtid for klubben. Medlemmerne udgør
det vigtigste omdrejningspunkt i en god golfklub. Derfor opfordrer vi fra bestyrelsen
medlemmerne til at tage ansvar for, at vi bliver flere. De enkelte medlemmer kan jo
benytte sig af at give et gavekort som prøvemedlem til venner/bekendte i anledning
af mærkedage. Og her er det vigtigt at giveren følger de nye ind i klubben, for at
vedkommende kan føler sig velkommen.
Sidste år så vi ikke, at Klubber i klubben havde inviteret til introduktion af golfspillet
for nye. Det var lidt skuffende. Det har vist sig, at nye golfspillere melder sig ud ret
hurtigt, hvis de ikke kommer ind i disse fællesskaber.
Vi opfordrer derfor igen til at klubberne laver spændende tiltag for nye, så disse kan
komme ind i klubbens sociale fællesskab og dermed styrke den enkelt klub i klubben
nye medlemmer og være medvirkende til at styrke medlemstallet i Maribo Sø Golfklub
Afslutningsvis håber bestyrelsen på en god og oplevelsesrig golfsæson 2017
Kaj Jensen
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