Bestyrelsesberetning for 2013
Generelt.
For Golfklubben Maribo Sø blev sæson 2013 efter bestyrelsens opfattelse en virkelig god
sæson. Vejret artede sig sommeren igennem helt efter en golfers hoved. Det viste sig jo også
i aktivitetsniveauet på alle fronter. Vore spillere benyttede banen i meget stort omfang,
gæstespillere strømmede til, så vi kan kun være glade for 2013, som golfklub.
Som vi var inde på sidste år, oplever Golfsporten oplever i disse år en stagnation i de
såkaldte udkantsområder, mens man andre steder lige netop holder skansen, således at
golfsporten er den næststørste idrætsgren i Danmark. Det er måske ikke gået op for alle og
især måske ikke for kommuner, der sagtens kunne bruge mere opmærksomhed på det
turistmæssige potentiale, der ligger i en attraktiv golfklub. Situationen hos er, at vi også
fortsat mister medlemmer, men set i lyset af befolkningstilbagegangen på Lolland, må vi sige,
at vi klarer os fint. Men på sigt vil det jo være et problem. Vores medlemstal er de seneste 6
år faldt hvert år, selvom klubben har haft mange initiativer for at finde nye spillere. I 2013 fik
vi omkring 50 nye medlemmer, men det kunne ikke måle sig med afgangen. 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. Derfor er bestyrelsen nødt til at
sikre klubbens økonomi. Det er klart, at en velholdt bane kræver en god økonomi, og den kan
vi kun hente hos medlemmer, i indtægter fra gæstespillere og sponsorer. Vi kan selvfølgelig
blive tvunget ud i sparerunder, som mange andre, men det vil jo alt andet betyde et fravalg
af goder, som vi møjsommeligt i fællesskab har oparbejdet. Det er jo altid en svær øvelse at
skære væk, da vi her rører ved vaner og ”rettigheder”.
Banen.
Golfbanen har aldrig været i bedre stand skrev vi 2012. Den blev bedre i 2013. Ingen
vandskader, en yderst velplejet bane takket vores baneudvalg og personales store indsats.
Vore mange gæster har rost banen i høje toner, og vi har vi kunnet set, at det haft
indvirkning på besøgstallet. Mund til mund metoden har virket. Baneudvalget arbejder med
forbedringer hele tiden og hvert år tages nye initiativer til ændringer, som gør banen mere
attraktiv. Gennem samarbejdet med Lolland Kommune har man i vintersæsonen åbnet for
udkig mod sydvest over Søndersø ved hul 12. Kommunen har så arbejdet sig frem fra byen
således, at man efterhånden kan få kig over søen langs med hul 15. Beplantning og
beskæring har fyldt meget i arbejdet omkring banen.
Vi skal igen i år takke en række medlemmer, der har dannet et stabilt arbejdshold, som på
bedste vis har løst mange opgaver. Holdet har løst mange opgaver, som med arbejdskraft
udefra ville have været uoverkommelige. 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. En særlig tak til vor tidligere
formand Niels Overgaard, som nu trækker sig efter, at have varetaget formandsposten i
udvalget i 6 år.
Gæstespillere.
Sæson 2014 blev for klubben en god sæson med gæstespillere. Som alle andre klubber vil vi
gerne modtage gæstespillere, som er med til at styrke klubbens økonomi. For første gang i
nogle år har vi haft flere gæster, og vel at mærke også haft en større indtjening. Niveauet for
gæstespillere er fint men indtjeningen pr. gæstespiller, er fortsat meget problematisk, da
diverse rabatordninger udhuler indtjeningen. Flere og flere benytter sig af disse, og det er
forståeligt, men det stiller større krav til at lave en god bane, der tiltrækker gæster. Men midt
i dette må vi glæde os over samarbejdet med Business Lolland-Falster og områdets hoteller,
hvor især Hotel Maribo Søpark bidrager med mange gæstespillere.
Udviklingen af rabatordninger, belaster selvfølgelig 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

2788 gæster hvoraf de 2159 er fra Danmark, 451 fra Sverige og 93 fra Tyskland, som de tre
største.

Klubbens sociale liv.
Der er meldinger om stor aktivitet, både golfmæssigt og socialt. Det er jo glædeligt, at vores
fine bane og klubhuset kan være rammen om et stort 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.
Men vi har også en stor gruppe spillere, som ikke er med i nogen af klubberne, og de har
også bidraget med stor aktivitet. Vi skal huske, at de også har rettigheder til tider på banen,
således at de enkelte klubber respekterer, når disse ”blander” sig i en af klubbernes
aktivitetsdage.
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. Så fra klubbens side vil vi opfordre til, at man bakker op om
arrangementer uden for de enkelte klubbers arrangementer.

Klubbens deltagelse i turneringer.
Vore turneringshold har klaret sig lidt dårligere end sidste år. Vi overtog jo Golfteam Lolland,
da Halsted Kloster ikke ville mere. Vores 2. division hold tabte knebent og må rykke en plads
ned. De øvrige danmarksturneringshold havde ligeledes store vanskeligheder med at holde
skansen.
På juniorsiden har Golfklubben Maribo Sø en række gode spillere. Klubben har via Helle
Nielsen indstillet Kris Ringtved Jacobsen til Ungdomsprisen/mesterskabsprisen 2013
Kris vandt DM i sin aldersklasse (JC16) i den officielle turnering AON Junior Cup under Dansk
Golf Union. Dette medførte, at Kris blev udtaget til juniorlandsholdet, der spillede mod
Sverige i oktober måned.
Endvidere deltog Kris på hold med jævnaldrende kammerater i DGU’s U19A holdturnering,
hvor de vandt sølvmedaljer ved Landsdelsfinalerne i september.
Endelig var Kris – på trods af sin unge alder – en fast og markant spiller på klubbens 2.
divisionshold for voksne.

De offentlige myndigheder.
I 2013 har samarbejdet med Lolland Kommune fortsat været både positivt og besværligt.
Grundskyldsproblematikken gik jo vores vej, og er en af årsagerne til et godt årsresultat. På
miljøområdet er der en god dialog.
Sagen om afvanding af banen er foreløbig endt med at afvandingspumpen ved hul 10 til sidst
blev betalt af kommunen. Men kommunen har barslet med, at de vil udarbejde forslag til et
pumpelag. Her har vi set udkastet, og vore rådgivere er ikke tilfredse, med det vi har set, så
vi må også her indstille os på en tvist. Vi vil selvfølgelig gerne bidrage med vores del, men
der skal være mening i det. Vores andel er, efter det vi har set, langt over det, som vi mener,
vi skal bidrage med.
Vores baneudvalg og personale har en god dialog omkring beplantning. Men igen i år måtte vi
i dialog, nu havde kommunen fundet ud af at skrænterne på vandhulerne på hul 18 var for
stejle, så frøerne ikke kunne komme op. Derfor måtte skrænterne laves om. Ak ja - for at det
ikke skulle være løgn, havde vi igen en dialog om nogle gamle afvandingsdræn langs hul 13.
Man må håbe kommunen har større sager, at tage sig til. Det er lige før man kan få den
tanke at kommunen har i overmyndighed i den lokale Naturfredningsforenings. Dette har

igennem de sidste år givet os nogle ærgerlige ekstraarbejder, som efter vor opfattelse ikke
fører til bedre natur.

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 arbejdet med at finde finansiering til udskiftning af maskinparken, og det
skulle ved at være på plads. Bestyrelsen har valgt leasing og det tegner til en årlig udgift på
ca. 200.000 kr. for en ny maskinpark. Det har bestyrelsen fundet rigtigt set i lyset af at den
gamle maskinpark er nedslidt.
Bestyrelsen arbejder i øjeblikket med det forestående 25 års jubilæum, hvor et udvalg har
haft klubber i klubberne indkaldt til plan for jubilæets afvikling. I forbindelse med jubilæet har
bestyrelsen valgt at give et jubilæumstilbud på 2500 kr. for året for at melde sig ind i klubben
inden 1. juli. Selve jubilæets afvikling vil blive bekendtgjort gennem dels opslag, dels
orientering fra klubber i klubben og gennem email til dem der har en adresse. Bestyrelsen
håber på, at rigtig mange vil bakke op om arrangementerne.

Fremtiden.
Medlemstallet viser stadig at være vigende. Vi forsøger fortsat at finde metoder til at få flere
ud på golfbanen. Den bedste metode har vist sig at være mund til mund metoden, så vi skal
her komme men en appel til medlemmer om at skubbe på til venner og naboer.
Vi har fortsat en god økonomi, som gerne skulle fortsætte. Vi håber, at vi med den omhu, der
bliver vist i alle udvalg, har lagt grundlag for en god fremtid for Golfklubben Maribo Sø,
således at vi kan gå gennem jubilæumsåret 2014 med ro i sindet. Vi ønsker alle en god
sæson 2014.
Kaj Jensen
Formand

