Bestyrelsens skriftlige beretning for 2009
Golfåret 2009 er vel overstået. Året blev vel et af de bedste år vejrmæssigt til golf. Vores bane
er under stadig forandring og fremtræder, så flot som aldrig før. I klubhuset fik vi tilendebragt
udbygningen af Vestfløjen, med et fint resultat.
Vores golfanlæg fremtræder nu meget indbydende, og det er bestyrelsens opfattelse, at det er
banen, der skal være omdrejningspunktet i vores klub. Bestyrelsen arbejder på forbedringer
på alle fronter. I 2009 fik vi nye udfordringer på banen i form af ændringer. Vi har oplevet en
meget stor aktivitet i alle områder af klubben. Vi gav seniorklubben tilladelse til banelukning
om torsdagen indtil kl. 13:00. Det giver en bedre mulighed for planlægning af gæstespillere. Vi
føler, at det har været en særdeles aktiv sæson på alle fronter. Aktivitetsniveauet afspejler
imidlertid ikke en medlemsfremgang. Vi tror, at golfen for en tid må leve med en lille
tilbagegang, men vi tror, at vi stadig kan finde nye medlemmer i vort område. Vores
Introudvalg arbejder intenst på at få nye medlemmer.
Bestyrelsen mener ovenpå 4 år med store investeringer, at 2010 bliver et år, hvor
investeringer bliver sat på vågeblus, så vi kan få lidt luft til nye tiltag fremover.
Byggeriet
2009 var året, hvor vi fik gjort Vestfløjen næsten færdig. Vi fik nyt køkken, toiletter, depot og
rengøringsdepot inden for den sum, som den ekstraordinære generalforsamling i 2008 gav
grønt lys for. Og vi må sige at siden ibrugtagningen i maj, har der stort set kun lydt lovord om
faciliteterne. Vi kan i dag konstatere, at vi har fået et godt aktiv til fortsat udvikling af trivslen i
vores klub. Vi mangler nu at få færdiggjort rampen til indleveringsstedet ved siden af
terrassen, men det bliver gjort i løbet af foråret. Vi skal ved denne lejlighed takke alle de
frivillige, som har gjort det muligt at få så flotte omgivelser.
Huset
Hus-udvalget har som vanligt arbejdet med frivillige, og vores hus fremstår nu, bortset fra
østfløjen, totalt renoveret. Vi har fået møbleret gården med nye dejlige borde og stole, samt
nye parasoller. Vi kan byde medlemmer og gæster velkommen i gode faciliteter. Her skal vi
takke de mange medlemmer, som har ydet en stor indsats i den forbindelse. Det er jo af
afgørende betydning for klubbens drift, at medlemmer yder en indsats ud over at spille. Vi har
fået en flot gård, hvor mange har haft hyggelige stunder med pral og god snak efter en
golfrunde.
Banen
Som vi skrev sidste år har vores bane vel aldrig været i bedre stand end i den forgangne
sæson. Det kan vi kun takke vores dygtige banepersonale for. Bestyrelsen er overbevist om, at
det er af vital betydning for klubben, at anlægget er indbydende og velplejet. Det medfører
tilfredse medlemmer, og samtidig er det med til at skaffe gæstespillere.
Vi vendte jo banen i forbindelse med sæsonstart, og det har selvfølgelig givet en anderledes
afvikling. Vi fik delt lidt op på Par 5 hullerne. Hvorvidt det har været en succes, afhænger vel
lidt af omstillingsparatheden hos den enkelte spiller. Nogle vil helst spille banen som ”i gamle
dage”, andre synes, det er blevet særdeles godt med det nye. Spillehandicappet har været til
evig diskussion. Nogen har mistet slag på svære huller, men man skal så lige huske, at man så
har fået slag på andre huller, som så burde give kompensation.
Vandhullet på hul 4 blev en gevinst for banen og fremstår nu som en reel trussel for enhver
golfspiller. Vi fik i løbet af året lavet endnu et vandhul, nemlig på hul 10. Og hvilket et af
slagsen. Godt set af udvalget – nu kan det jo være at hul 10 svarer til sit nr. i
handicaprækken. Ligeledes fik opgravningen den gevinst, at overskydende jord kunne
anvendes til at rette svinget op, så det bliver i niveau med det øvrige terræn. Søbredden
omkring hul 11 blev samtidig fyldt op, så det nu er lettere at se, om bolden er spilbar, eller om
den ligger i søen. Ud over de nye spændende forhindringer har baneudvalget også formået at
få plantet træer som pejlemærker på nogle af hullerne.
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Økonomi:
2009 blev for mange golfklubber - også for Golfklubben Maribo Sø - året hvor finanskrisen og
dermed den manglende optimisme i samfundet kunne mærkes. Her ved årsskiftet kan vi
konstatere en nettotilbagegang på 38 medlemmer og det til trods for, at der via forskellige
aktiviteter fra Introudvalget, herunder Golfens Dag har været en tilgang på 63 nye
medlemmer. Antallet af gæstespillere faldt drastisk og det er også blevet vanskeligere at
skaffe sponsorer.
Det betyder, at der ud over den almindelige drift kun i meget beskedent omfang er plads til
nye tiltag, hvilket budgettet for 2010 da også dokumenterer.
Klubbens sociale liv
Vi har haft en sæson med meget stor aktivitet. I modsætning til tidligere ser vi en vigende
interesse for deltagelse i søndagsmatcherne. Derfor vil matchudvalget se på andre former til
den kommende sæson. Vores klubfest ”Midsommermatchen” blev igen i år en stor succes med
god deltagelse og god stemning ved aftenfesten. Alle klubber i klubben har meldt om stor
aktivitet, ja så stor, at vi må gøre os overvejelser om fremtiden. Seniorerne fik jo en
banelukning torsdag formiddag, og det har givet en bedre mulighed for planlægning af
gæstespillere.
Kaninklubben og begynderudvalget blev samlet i Introudvalgt. Det har skabt en bedre balance
i afviklingen om mandagen. Introudvalget stod således for Golfens Dag, hvor der kom ca. 30
gæster, og en del meldte sig allerede på dagen til et prøvemedlemskab.
Dameklubben arrangerede ud over deres Pinkcup i år en åben turnering hvor alle kunne
deltage, og der var fint fremmøde.
Manneklubbens Åben Herredag var i år lagt på ny hovedsponsor, og deltagelsen fortsat stor.
På juniorsiden er det imponerende at se, hvor mange helt unge der gerne vil forsøge sig som
golfspiller. Ungdomsafdelingen er nu så stor, at vi måske her vil opleve venteliste, da vores
kapacitet jo også skal følge med.
Men for at klubben skal have et godt socialt liv, kræves der en indsats, for det kommer ikke af
sig selv. Her skal vi rette en stor tak til alle dem, som hver dag eller hver uge ofrer tid på
frivilligt arbejde for, at vore faciliteter kan fremstå så indbydende som muligt. Vi har nogle
særdeles pligtopfyldende medlemmer, der står, dels for at drikkeautomaterne er fyldt op, at
der er ryddet omkring klubhuset og at fornødne reparationer udføres. Ligeledes er der en del
medlemmer, der yder en stor indsats for nye medlemmer og for ungdomsafdelingen.
Klubbens deltagelse i turneringer.
Vores turneringshold har klaret sig fint i år. Alle har ydet en god indsats for klubben. Det er
gode aktiviteter, som giver mulighed for at vise Maribo Sø Golfklubs ansigt ud af til. Jeg vil her
opfordre alle deltagere til at vise den rette sportsånd, for ved at optræde som ambassadør
med god sportsånd, kan man være med til at gøre god reklame for vores klub. Det kunne jo
være vi af den vej kunne lokke nogle flere gæstespillere til.
Som noget nyt har vi til næste år indgået et elitesamarbejde med Vestlollands Golfklub
omkring de to klubbers bedste herrehold. Vi glæder os til at se resultater.
Bestyrelsen
I perioden har Jørn Lavtsen trukket sig fra bestyrelsen og Birgit Wede er indtrådt. Vi har haft
en ekstraordinær generalforsamling til godkendelse af vedtægtsændringer d. 2. marts 2009.
Vedtægtsændringen var afskaffelse af tilbagebetalingen af medlemsindskud. Det blev
vedtaget. Vi har i sæsonen holdt 8 bestyrelsesmøder. Derudover har vi afholdt møder med
klubberne i klubben samt et dialogmøde for alle medlemmer. Det sidste møde var et forsøg på
at komme i dialog med et bredere udsnit af medlemmerne end møderne med klubber i klubben
giver. Fremmødet var ikke overvældende.
Vores hjemmeside har voldt lidt vanskeligheder. Vi har haft en del problemer med at få siden
til at fungere tilfredsstillende, men efter henvendelse til udbyderen ser det ud, som den nu
fungerer. Så er det jo op til os selv at få lagt aktualiteter på siden, så den kan anvendes som
et aktiv for klubben og dens medlemmer.
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Bestyrelsen har i igen forsøgt at få Lolland Kommune til at eftergive os jordskatten, men der er
blevet meget langt til det politiske system. Vi vil fortsat påstå, at det er urimeligt, at vi skal
betale den høje afgift, når vi er forpligtet til at sælge til kommunen til den pris, vi i sin tid gav.
Det giver en skævhed, idet klubben ikke får gavn af værdistigningen, men kun skal betale den
stigende jordskat. Kommunen har her en skjult ”guldskat” liggende. Den dag, der evt. ikke
spilles golf, kan kommunen sælge jorden og stikke en ikke ubetydelig gevinst i lommen på
baggrund af en stor frivillig indsats fra mange mennesker i det Midtlollandske område.
Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på at få en dialog med kommunen.
Bestyrelsen har besluttet fra den kommende sæson at indføre tidsbestilling via Golfbox´s
reservationssystem, som vi kender det fra mange andre golfklubber. Alle vil nu få mulighed for
at bestille tid. De nærmere regler vil blive offentliggjort, når det fornødne udstyr er på plads.
Sidste år gennemgik vores regelkyndige Susanne Rasmussen hele uddannelsen og bestod med
glans. Nu har hun så suppleret med uddannelsen som regeldommer, så nu skulle klubben
være dækket ind, med hensyn til at kunne søge hjælp om regler i det svære spil.
Strukturen i bestyrelsesarbejdet har været til overvejelse i 2009, og vi har vedtaget at
nedsætte et forretningsudvalg til at tage sig af de daglige løbende opgaver, så de enkelte
udvalg får mere kompetence via udstukne rammer til at tage beslutninger, som ikke altid skal
vente på godkendelse i bestyrelsen. Det vil betyde færre bestyrelsesmøder, men til gengæld
større selvstændigt arbejde i udvalgene.
Fremtiden
Fremtiden for golfsporten ser i øjeblikket ud til at være inde i en stagnerende periode. Det må
bestyrelsen forholde sig konstruktivt til. Derfor arbejder vi gennem Introudvalget med
forskellige tiltag. En af ideerne er, at vi i foråret deltager med en stand på erhvervsmessen i
Rødby, hvor vi vil gøre reklame for golfsporten.
DGU vil på kommende repræsentantskabsmøde stille forslag om differentierede medlemskaber
i et omfang, som aldrig er set. Man mener fra DGU´s side at kunne opsamle et sted mellem 50
og 100.000 medlemmer. Vi vil følge udviklingen og forsøge om vi kan finde vores procentdel
her på Lolland.
Med ønsket om endnu en god golfsæson 2010
Med venlig hilsen
Kaj Jensen
formand
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