Bestyrelsesberetning for 2012
Generelt:
Golfklubben Maribo Sø er efter bestyrelsens opfattelse i god gænge.
Vi har et fantastisk aktivitetsniveau, vi har en meget flot og velplejet bane, vores prisniveau
ligger i et fornuftigt leje set i forhold til andre. Så alt i alt må vi sige, at vi kan se tilbage på et
år, der viser en sund idrætsforening.
Golfsporten oplever i disse år en stagnation eller nogen steder ligefrem tilbagegang.
Situationen hos er, at vi også fortsat mister medlemmer, og det kan der jo være mange
grunde til. Bestyrelsen har indtryk af, at de væsentligste årsager er alderdom, fraflytning og
økonomi. Vi har ikke oplevet, at nogen melder sig ud i utilfredshed med klubben. Det er
bestyrelsens holdning at vi skal sikre klubbens økonomi, til at modstå fremtidige udfordringer
så som indkøb af dyre maskiner, vedligeholdelse samt nedgang i indtægter fra dels
gæstespillere og sponsorer.
I starten af 2012 gennemførte vi med hjælp fra DGU en medlemsundersøgelse, der på mange
parametre viste, at medlemmer trives godt i vores klub. Undersøgelsen viste, at vi på mange
områder lå lidt over gennemsnittet af lignende undersøgelser i andre danske golfklubber.
Vi i 2012 iværksat flere initiativer for at imødegå en større tilbagegang. Gennem et stort
samarbejde mellem Introudvalget og Sponsorudvalget er det lykkedes at begrænse forskellen
mellem afgang og tilgang. Det er en meget svær øvelse, at få flere til at spille golf i et
område som Lolland. Vores alderssammensætning i befolkningen er efter bestyrelsens
mening af helt afgørende betydning for tilgangen. En tilgang på ca. 60 nye medlemmer har
svært ved at holde trit med afgangen.

Banen:
Golfbanen har aldrig været i bedre stand end i 2012. Vores frygt efter vandskaderne i 2011
har banens personale på fornemste vis gjort til skamme. Vi har fra mange gæster fået stor
ros. Baneudvalget arbejder med forbedringer hele tiden og hvert år tages nye initiativer til
ændringer, som gør banen mere attraktiv. Baneudvalget kæmpede jo som bekendt en kamp
om beplantningen på banen med myndighederne, Men gennem et godt samarbejde med
Lolland Kommune er man nu nået frem til en arbejdsform golfklub og myndighed imellem,
som synes at fungere godt. Beplantning og beskæring har fyldt meget i arbejdet omkring
banen. Omlægning af green 12, samt beskæring af samtlige tjørne på banen er en opgave af
dimensioner. Fældning af træer på engen bag hul 12, vil sammen med kommunens store
opgave på engen langs hul 15 give en meget smuk udsigt over Søndersø.
Det har været en meget stor opgave rent mandskabsmæssigt. Men heldigvis har vi en række
medlemmer, der har dannet et stabilt arbejdshold, som på bedste vis har løst mange
opgaver. Jeg har indtryk af at holdet under Jens Ødegaards ledelse har haft mange gode
timer med hårdt arbejde og hygge. Bestyrelsen vil gerne takke alle, der har ydet indsats på
banen og i og omkring klubhuset. Uden denne store indsats, ville vores golfklub ikke
fremtræde i så god stand, som det er tilfældet. Tak for det.
Golfklubben står sammen med alle golfbaner i Danmark over for en meget stor udfordring i
tilpasning af den fremtidige plejestrategi. Miljøstyrelsen har d. 15. marts fremlagt den nye
bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner. Det vil andet lige
betyde at vore golfbaner i de kommende år vil ændre udseende. Greenkeeperne vil her få en
stor rolle i sammen med bestyrelsen at fortælle medlemmer, hvorfor man risikerer en måske
meget ændret golfbane. Vi skal til at finde os i, at græsset ikke er så rent. Vi skal måske
finde os i mere ukrudt såsom mælkebøtter. Men dermed ikke sagt, at banerne ikke kan være
i god stand, eller at det går ud over spilkvaliteten.

Gæstespillere
Som alle andre klubber vil vi gerne modtage gæstespillere, som er med til at styrke klubbens
økonomi. Det er dog ikke så lukrativt, som det var engang. Niveauet for gæstespillere er fint
nok, men indtjeningen er gået tilbage. Det skyldes de mange rabatordninger, som er dukket
op de senere år. Golfhæftet – Teetime – det nye DGU kort og vi har da også selv en række
aftaler dels med Business Lolland-Falster og dels en aftale mellem klubberne i vort
nærområde. Det bevirker faktisk, at vor gennemsnitlige indtægt på gæstespillere ligger lige
lidt over 200 kr. pr. spiller, og vores greenfee ligger på 300 i hverdagen og 350 i weekenden
og helligdage.
Det er selvfølgelig frivilligt om vi vil være med i ordningerne. Bestyrelsen har følt, at når alle
andre i er med, så skal vi også være det, for risikoen er jo at gæstespillerne, så ikke kommer
på vores bane.
Det er en udvikling, som kan belaste økonomien for medlemmerne, idet en faldende indtægt
på greenfeesiden vil påvirke kontingentet i de enkelte klubber. Bestyrelsen vil følge
udviklingen.
En oversigt over greenfeegæster viser at langt de fleste gæstespillere kommer fra Danmark,
og af dem kommer langt de fleste fra nærområdet. Vi har i alt haft 2485 gæster hvoraf de
1891 er fra Danmark og 406 kommer fra Sverige.

Klubbens sociale liv
Klubberne i klubben trives. Der er meldinger om stor aktivitet, både golfmæssigt og socialt.
Det er jo glædeligt, at vores fine bane og klubhuset kan være rammen om det store
aktivitetsniveau. Både Dameklub – Seniorklub – Manneklub – Kaninklub og Juniorafdelingen
melder om et stort deltagerantal til deres arrangementer, både når de har gæster, eller blot
har deres ugentlige aktiviteter. Vores Introudvalg har hver mandag arbejdet intenst med at
sætte nye mulige medlemmer ind i golfsportens mysterier.
Det er af stor vigtighed, at medlemmer støtter op om det sociale liv i klubben, da det ofte er
her igennem, vi får forståelse for, at vi er en idrætsforening, hvor alle bidrager efter bedste
evne. Men samtidig skal vi sørge for, at der er god sammenhæng mellem golfklubben som
forening og de enkelte klubber i klubben samt alle de medlemmer, der ikke er med i en klub i
klubben, så helheden bevares.

Klubbens deltagelse i turneringer.
Vore turneringshold har klaret sig fint i 2012. Herrerne bevarede pladsen i 2. division,
kvalifikationsholdene klarede skærene, damerne klarede sig fint i kvalifikationsrækken, vore
juniorer gør det godt.
Dog kom der lidt malurt i bægeret, da Vestlolland meddelte, at vores samarbejde omkring
team Lolland ikke kunne fortsætte. Bestyrelsen besluttede efter indstilling fra eliteudvalget at
forsøge at klare os selv i 2013. Det betyder at vore dygtige spiller sammen med Jeremy skal i
arbejdstøjet for at forsvare klubben i 2. division. Vi stiller i kommende sæson på seniorsiden
med 1 2. divisionshold, 2 hold i kvalifikationsrækken på herreside og 1 hold i
kvalifikationsrækken på damesiden.

De offentlige myndigheder.
På sidste generalforsamling blev redegjort for vores tvist med Lolland Kommune omkring
grundskyld og lokaletilskudsberegningen. Vi har nu fået et svar fra Statsamtet som går begge

veje. Med hensyn til Grundskylden er kommunen i sin gode ret til at handle, som de har
gjort. Med hensyn til lokaletilskud har kommunen handlet i mod lovens bogstaver, og er af
Statsforvaltningen blev bedt om at nybehandle sagen gældende for årene 2007, 08, 09 og
10.
Bestyrelsen vil nu afvente Lolland Kommunes udspil, og derefter tage stilling til næste
handling.
Desuden har klubben været igennem en dialog med Lolland Kommunes tekniske afdeling
omkring afvanding af banearealet. Jeg tror, at vi nu har fået en gensidig forståelse for
vigtigheden af dialog.
Vores baneudvalg og personale har en god dialog omkring beplantning. Rhododendronsagen
har jo lært os, at vi har ”ydre fjender”, som færdes inde på vort område. Med en hurtig
henvendelse til kommunen resulterer det af og til i stort ekstraarbejde for os. Her kunne man
måske ønske sig en bedre forståelse hos naturfredningsfolk for, at vi faktisk gør en hel del for
at bevare en smuk natur omring vores golfbane.
Vores store besvær med, at få vand væk fra banen efter de kraftige regnskyl i sommeren
2011, er nu løst med en ny og ganske kraftig pumpe i pumpehuset mellem hul 10 og hul 13.
Det skulle gerne resultere i færre lukkedage i forbindelse med fremtidige kæmperegnskyl.
Det var en lang kamp, at få kommunen med på en løsning, men ved dialog fik vi overbevist
kommunen om, at vandtilførslen fra de omkringliggende bebyggelser, sammen med en dårlig
og nedslidt pumpe, havde en kraftig indflydelse på de store ophobninger af vand på de
laveste områder af banen. Vi kan i nu se fremtiden lidt trykkere i møde på den front.

Bestyrelsen
Bestyrelsen har afholdt 10 bestyrelsesmøder i året. Bestyrelsen var repræsenteret på DGU`s
repræsentantskabsmøde i Korsør i marts måned, derudover har bestyrelsen deltaget i en
række regionalmøder med forskellige temaer og ERFA møder med andre golfklubber på
Lolland-Falster. Bestyrelsen har ligeledes i samarbejde med DGU gennemført ovennævnte
medlemsundersøgelse, samt iværksat et større arbejde omkring en analyse af vore
sponsorater.
Banen kræver jo for uden hænder også maskinkraft. Og derfor arbejder bestyrelsen med at
finde finansiering til udskiftning af maskinparken, men her spiller klubbens økonomiske
formåen jo stærkt ind. Vi forventer at udskifte 1 til 2 maskiner til sæsonstart.

Fremtiden
Bestyrelsen føler at klubben trods en lille tilbagegang i medlemstallet, er i god gænge. Vi har
en god økonomi, som vi skal værne om, så vi ikke kommer i uføre med katastrofale følger,
som er set andre steder. Vi håber, at vi med den omhu, der bliver vist i alle udvalg, har lagt
grundlag for en god fremtid for Golfklubben Maribo Sø. I 2014 har klubben eksisteret i 25 år,
og det skal selvfølgelig markeres. Hvordan det skal gøres vil blive en opgave for den
bestyrelse, der bliver valgt på den kommende generalforsamling.
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