Bestyrelsesberetning for 2014.
Generelt:
Jubilæumsåret 2014 er forbi. Vi fejrede vores klub på behørig vis med gode
aktiviteter. Klubberne i klubben, juniorafdelingen og erhvervsmatchen havde hver
deres arrangement med gæster fra venskabsklubber og udefra. Vejret var med os, og
vores indtryk er, at mange have en god oplevelse. Lørdagen var forbeholdt reception
for venner og bekendte. Det blev en god dag, hvor solen skinnede på os og klubhuset
fremstod i det smukkeste sommervejr. Blandt gæsterne havde vi blandt andet DGU´s
formand Jan Staffensen, som kom med et pænt tilskud til den smukke terrasse med
vandstenen.
Golfsæsonen blev som den foregående præget af fantastisk golfvejr. Vores bane kom
efterhånden til at stå meget flot, og det skyldes jo vores meget dygtige banefolk. De
skal have en stor ros. I jubilæumsugen arbejdede de om natten, for at banen skulle
fremstå så flot som muligt alle dagene. Banens flotte look er også blevet bemærket af
mange af vore gæstespillere.
I forbindelse med jubilæet havde bestyrelsen åbnet for et medlemskab på 2500 kr. for
2014, hvis man meldte sig inden 1. juli. Det gav selvfølgelig nye medlemmer, men
ikke nok til at opveje, at vi følger golfens udvikling på landsplan, hvor medlemstallet
er faldende over hele landet. Vores Introudvalg arbejder benhårdt for at få tiltrukket
flere nye golfere, men vi må konstatere, at vi skal skaffe omkring 70 nye medlemmer
hvert år for at medlemstallet bare holder. Det vil sige at ca. 10 procent af
medlemmerne forlader os hvert år. Årsagerne er ikke entydige. Vi har spurgt
medlemmer, der er holdt op. Årsagen er for de flestes vedkommende manglende tid
eller fysiske skavanker. Men vi har også medlemmer, der ikke synes de spiller nok
svarende til udgiften. Hvis man kun spiller en gang om måneden eller mindre, er det
jo forståeligt. Vi har faktisk i undersøgelsen kun en enkelt, der har givet udtryk for at
fuldtidskontingentet er for højt. Hvis vi sammenligner os med klubber på landsplan,
ligger vores kontingent på middelniveau.
Til bedre at kunne analysere medlemmers adfærd og syn på golfklub og bane, har
bestyrelsen valgt at tilslutte sig et program ”Golfspilleren i Centrum”. Medlemmer og
greenfeespillere bliver af og til spurgt om deres syn/holdninger til mange ting i
klubben.
Mange klubber forsøger med alternative medlemskaber og, på et tidspunkt bliver vi
måske nødt til finde på løsninger, hvor man kan få andre medlemskaber end fuldtids.
Men som vi har sagt før er udviklingen på Lolland ikke ligefrem en løftestang til at få
flere medlemmer. Befolkningstallet falder drastisk, og de unge forlader øen meget
hurtigt efter deres skolegang.
Tilbagegangen rører jo kraftigt ved klubbens økonomi, og vi skal i bestyrelsen have
gjort overvejelser om den fremtidige økonomi. Fortsætter tendensen bliver
nedskæringer og besparelser over en bred front nødvendige. Det arbejde må den
kommende bestyrelse påtage sig, som en af de vigtigste opgaver.
Banen:
Vi fik et helt nyt baneudvalg i 2014, som gik til arbejdet med stor iver. Nye folk giver
nye ideer, som vil afsløre ændringer af banen de kommende år.

I de foregående år har vi rost banen i høje toner, den har aldrig stået bedre end i
2014. Den fremstår yderst velplejet, takket være vores baneudvalg og personales
store indsats. Vore mange gæster har rost banen i høje toner, Men besøgstallet har
ikke nået samme højde som foregående år. Det kan jo skyldes den meget varme juli
måned, hvor besøgstallet var under niveau. 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 fortsat arbejdet i
vintersæsonen med at åbne 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.

Gæstespillere
Sæson 2014 viste en tilbagegang af gæstespillere. Som alle andre klubber vil vi gerne
modtage gæstespillere, som er med til at styrke klubbens økonomi. Vi vil derfor skue
lidt ned for forventningerne til næste års gæstespillere. Niveauet for gæstespillere er
fint men indtjeningen pr. gæstespiller, er fortsat meget problematisk, da diverse
rabatordninger udhuler indtjeningen. Vi har lavet beregninger, der viser, at
gennemsnitsindtægten for gæstespillere er helt nede på ca. 210 kr. Men midt i dette
må vi glæde os over samarbejdet med Business Lolland-Falster og områdets hoteller,
som 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. Oversigten over gæster viser stort set samme
mønster, som de foregående år. Langt de fleste gæstespillere kommer fra Danmark,
og af dem kommer langt de fleste fra nærområdet. Vi har i alt haft 2340 gæster
hvoraf de 1810 er fra Danmark, 287 fra Sverige og resten fordeler sig på Tyskland,
Holland, Norge, Finland, Island, Frankrig, New Zealand, Sydafrika, England og
Tjekkiet.

Klubbens sociale liv
Igen i 2014 har der været god aktivitet i vore klubber i klubben, i vores nye
erhvervsklub, i juniorafdelingen samt i Intro/kaninklubben. Årets højdepunkter har for
klubben været ugen op til jubilæet, hvor vi startede 2. Pinsedag med Introudvalget,
Dameklubben om tirsdagen, Manneklubben om onsdagen, Seniorklubben og
Juniorklubben om torsdagen og Erhvervsmatchen om fredagen. Alle gode aktiviteter
var vel besøgt. Klubben havde aflyst gæstebetaling til disse aktiviteter, og det
forklarer måske lidt af nedgangen i antallet af gæstespillere.
I forbindelse med jubilæet, var klubbens medlemmer inviteret til klubfest sidst i juni,
hvor ca. 225 deltog i en vellykket aften med god mad, højt humør og dans.

Vores klubhus danner rammen om mange gode samlinger hen over året, men der
kunne være plads til mange flere aktiviteter især i vintermåneden.

Klubbens deltagelse i turneringer.
Vore turneringshold har klaret sig lidt dårligere end sidste år. Det skrev vi også sidste
år. Vores bedste herrehold og damehold måtte en række ned. På juniorsiden har
Golfklubben Maribo Sø i snart mange år haft en række gode spillere. Men nu tegner
der sig for første gang i mange år en nedgang i antallet. Vi oplevede i 2014 pludselig
en del piger, som begyndte, men på drengesiden mangler der.

De offentlige myndigheder.
I 2014 har samarbejdet med Lolland Kommune fortsat været positivt. På
miljøområdet er der en god dialog.
Sagen om afvanding af banen er foreløbig endt med at afvandingspumpen ved hul 10,
hvor kommunen tidligere varslede et pumpelag, har vi ikke hørt mere til.
Vores baneudvalg og personale har en god dialog omkring beplantning.

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 været inviteret til et golftræf på Fehmarn, arrangeret i et samarbejde
mellem Lolland og Fehmarn kommuner. I Træffet deltog ca. 16 danskere fortrinsvis
fra Maribo Sø Golfklub. Målet med turen var at få dannet et netværk hen over bæltet
med aktiviteter på flere felter. Det mundede ud en gentagelse i 2015, men denne
gang i Maribo. Træffet bliver den 9. maj, hvor vi har planlagt en match med
deltagelse af ca. 70 spillere med efterfølgende dialog om fortsat samarbejde.

Fremtiden
Som tidligere nævnt er medlemstallet stadig vigende. Vi forsøger fortsat at finde
metoder til at få flere ud på golfbanen. Og igen, den bedste metode har vist sig, at
være mund til ører metoden, så vi skal her komme med 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. Vi ønsker alle en god sæson 2015.
Kaj Jensen
Formand

