Bestyrelsens mundtlige beretning 2004.

Klubben runder nu de 16 år, og man kan vel egentlig med jysk beskedenhed sige, at det går ikke så
ringe endda.
For dem af Jer, som har været i klubhuset for nyligt og set den collage af billeder fra klubbens start,
vil nok nikke genkendende til, at det har været en sjov start og vi egentlig er nået et godt stykke vej
med hensyn til at opfylde vores målsætning.
Banen får anerkendelse, klubhuset tager form, medlemstallet er til diskussion og økonomien ser
fornuftig ud.
Hvis vi ser på medlemstallet er der stadig en god fremgang for klubben med en rekordagtig tilgang
på 71 aktive, som det fremgår af skemaet:
Fordelingen af aktive spillere i Golfklubben Maribo Sø:
Mænd
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

267
294
295
323
348
403
423
455

Kvinder
165
167
170
183
193
198
212
222

Drenge

Piger

I alt

36
42
47
53
71
62
63
77

9
7
7
6
5
7
9
24

471
510
519
565
617
670
707
778

+39
+ 9
+46
+53
+53
+37
+71

Sammenligner vi os med naboklubberne, klarer vi os også pænt, som det fremgår af disse tal:
Medlemstal for golfklubberne på Lolland-Falster for året 2004:

GK Storstrømmen
GK Maribo Sø
Falster GK
Marielyst GK
Vestlollands GK

Aktive

Tilgang

Passive

I alt

857
778
792
608
543

+ 42
+ 71
+ 12
+ 80
- 17

75
115
21
32
83

932
893
801
640
626

I forhold til sidste år en stigning på 177 til i alt 3.578 aktive golfspillere på L-F, svarende til en
stigning på 5,25%
Der er i alt 145.486 medlemmer i DGU. Interessant når vi tænker på, at da vi startede klubben i
1989 var der 45.000 golfspillere i Danmark. På landsplan, er der 10.227 på venteliste. Bestyrelsens
for DGU nævner en teoretisk mulighed for, at antallet af golfspillere kan fordobles i løbet af de
næste 10 år!!

På greenfee siden ser det også fornuftigt ud, som det fremgår af skemaet:
Greenfee på Lolland Falster:
:
Marielyst GK
GK Maribo
GK Storstrømmen
Vestlolland GK
Falster GK

4.256
3.487
2.977
1.570
ikke opgivet

Klubhuset:
Vi har i bestyrelsen og husudvalget fået mange positive tilkendegivelser omkring ombygningen af
klubhuset. Det siger vi mange tak for og vi mener da også selv, at vi har tilgodeset og gennemtænkt
mange af de henvendelser, der har været vedrørende ombygningen. Diskussionen og debatten
omkring den fremtidige ombygning vil vi gemme til behandlingen af forslag fra bestyrelsen
vedrørende ombygning og finansiering.
Men nye tiltag avler nye tanker.
Bestyrelsen har fra 2 medlemmer, uafhængigt af hinanden, modtaget forslag omkring en rygepolitik
i vores nye, renoverede klubhus. Trenden og holdningen til en rygepolitik i samfundet omkring os
ligger helt klar. Rygning er ikke sundt og de gener og sundhedsrisici passivrygere udsættes for er
ikke rimelige. Der har været en del debat i bestyrelsen, idet der i sagens natur med rygere og ikkerygere i bestyrelsen, ikke er entydig enighed. Bestyrelsen vil derfor foreslå et kompromisforslag til
en rygepolitik. Der må ikke ryges i mellemgangen, i rummet ind til Proshoppen, i Proshoppen og i
Hestestalden. Der må ryges i rummet i forbindelse med glasmellembygningen, hvor der er god
mulighed for udluftning. Dette er et kompromisforslag fra bestyrelsen, men såfremt de
tilstedeværende her i dag har andre forslag er vi meget lydhør for kommentarer fra
generalforsamlingen.
Som noget nyt vil der i forbindelse med kontoret blive opsat en touch screen, så alle kan checke
spillehandicap og medlemmerne selv kan foretage handicap regulering. Sekretariatet vil informere
grundigt om anvendelse af systemet, når vi en gang når så langt.
PR-udvalget og sekretariatet har igen moderniseret vores hjemmeside. Der vil fremover blive et
større informationsniveau på hjemmesiden, således at alle kan se hvad der sker i klubben. Der vil
blive vist en kalender, således at man dag for dag selv kan checke hvilket arrangementer, der er i
klubben den pågældende dag. ( Overhead fra Per vises)
Bestyrelsen har vedtaget at hæve rykkergebyret for ikke indbetalt kontingent til kr. 100,-. Der er
meget ekstraarbejde for kassereren og sekretariatet, så derfor finder vi forhøjelsen rimelig. Jeg skal i
samme anledning kraftigt henstille til medlemmerne om, at tilmelde sig betalingsservice i
forbindelse med indbetaling af kontingent. Det letter arbejdsgangen betydeligt for vores kasserer.
Bestyrelsen har besluttet at indføre en medlemsbegrænsning på 850 aktive medlemmer. Vi skønner,
at ved dette medlemstal vil det stadig være muligt at komme til at spille på banen, specielt i
weekends, og de beregninger vi har foretaget, ser det også ud til, at klubbens økonomi kan bære det.
Det er selvfølgelig et skøn, et skøn der kan ændres såfremt forholdene ændres. Netop på grund af

den store aktivitet i weekends foreslog bestyrelse for 2 år siden, at oprette et hverdagsmedlemskab,
som det ses i mange andre klubber. Dette blev nedstemt.
Vi har fra seniorklubben modtaget en henvendelse om en genovervejelse af
hverdagsmedlemskabsproblematikken. Denne henvendelse er sket på baggrund af, at vi tidligere har
besluttet, at pensionistkontingentet gradvist skal stige, således det kommer til at udgøre 75% af
seniorkontingentet. Bestyrelsen har derfor besluttet at revurdere på et eventuelt
hverdagsmedlemskab. Vi vil i den kommende sæson diskutere en mulig løsning med bestyrelsen for
seniorklubben og derefter på næste års generalforsamling komme med et gennemarbejdet forslag
omkring et hverdagsmedlemskab.
Som nævnt i bestyrelsens skriftlige beretning, har vi kontaktet en landskabsarkitekt, med henblik på
at få udarbejdet et forslag til nye adgangs-, opholds- og parkeringsarealer i området omkring
klubhuset. Jeg understreger, at det er et forslag fra arkitektens side. Vi har først modtaget skitsen
her i den forgangne påske, og forslaget har ikke været til behandling i husudvalget eller til
godkendelse i bestyrelsen. Vi har dog valgt at præsentere det, således medlemmerne kan få et
indblik i hvad fremtiden muligvis kan bringe. Forslaget ser således ud.
(Præsentation af forslag)
Banen
Banepersonalet er netop gået i gang med de ændringer, som er planlagt for den kommende sæson.
Der vil blive foretaget ændringer på greens på hul 7 og 16, og der vil blive etableret out-of-bounds
grænse til venstre på hul 4.
Vi er så heldige, at Krenkerup Gods har sponseret træ til nye bænke på teestederne på banen. En
meget flot gave, som der her skal lyde en stor tak for. Også en meget stor tak til John Sidor, som har
været aktiv mellemmand i projektet. Som tak arrangerer golfklubben en dag på golfbanen for hele
personalegruppen på godset.
Vores personale har selv designet og produceret nye affaldsspande til teestederne. Jeg skal hilse fra
Hans og sige, at der er 82 skruer i hver affaldsspand. Der er konstrueret låg på spandene, således vi
håber at slippe for hvepseplagen, vi havde sidste år med de åbne spande.
I forbindelse med udarbejdelsen af naturplejeplanen har vi indgået en god aftale med Engestofte
Gods, som ejer søbredden langs med hul 3 og 4. Det er os, der står for plejen af området. Det vil
sige, vi kan bevare den smukke udsigt, der er etableret omkring disse huller. Plejen vil selvfølgelig
ske i overensstemmelse med den endelige udformning af plejeplanen.

DGU:
Unionen bliver grundet tilgangen større og større og dermed også en økonomisk sværvægter med en
omsætning på kr. 32 mil. Udgivelsen af bladet Dansk Golf er bekostelig, hvorfor man fra ledelsens
side har bragt udgivelsen af bladet ned på 5 gange årligt, og nævner andre golfblade som
konkurrent, ligesom den elektroniske verden er med i overvejelser omkring bladets fremtid.
Der har været møder med den nye miljøminister vedrørende pesticid aftalen og en eventuel
særaftale for golfanlæg. Grundet sportens store fremgang og den deraf følgende positive omtale, ser
flere og flere politikere også positivt på problemstillingen. Det er glædeligt at man politisk har taget

afstand fra Svend Aukens arrogante holdning og nu ser golfsporten og DGU som en seriøs og
troværdig forhandlingspart.
Som det både fremgår af den skriftlige bestyrelsesberetning fra DGU og den mundtlige som kan ses
på DGU´s hjemmeside dgu.org.dk har det været et aktivt år arbejdsmæssigt, men uden de store
revolutionerende nyheder. Dog nævnes det, at DGU fyldet 75 år til næste år og man regner med en
del festligholdelse i den anledning.
Afslutning
Når man kigger tilbage på den forgangne sæson kan man glæde sig over, at det egentlig er gået ret
godt. Vi har haft et godt år, der er sket meget for klubben, der har været en god og for det meste
konstruktiv debat omkring de tiltag, der er blevet foretaget.
Vi har med glæde kunnet se en stor opbakning fra klubbens efterhånden mange sponsorer. Klubben
er blevet et stort aktiv for lokalområdet, og vi fornemmer klart, at mange sponsorer finder det
attraktivt at være sponsor i Golfklubben Maribo Sø og dermed også være med til at støtte klubben
økonomisk. Der skal derfor lyde en stor tak til alle klubbens sponsorer.
Der skal også lyde en tak til alle de ansatte. Tak for Jeres engagerede indsats. Vi havde sidste år en
banemedarbejder ansat med støtte fra kommunen. Aftalen indebar, at vi fra 01.04.05 skulle
fastansætte medarbejderen. Dette indebærer, at vi nu udover vores chefgreenkeeper John har 3
ansatte greenkeeperassistenter.
Også i bestyrelsen kan vi se tilbage på sæsonen med tilfredshed. Vi har haft et godt samarbejde, og
det er da også derfor glædeligt at se, at de bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, har besluttet at
genopstille til yderligere 2 års arbejde for klubben. Jeg skal derfor takke bestyrelsen for godt og
konstruktivt samarbejde.

