Bestyrelsesberetning 2017
Generelt.
Golfåret 2017 i Maribo Sø Golfklub har været et OK år for klubben. Vi har haft rigtigt mange greenfee
Spillere. Der har vi nok været begunstiget af at Halsted Golfklub og ikke mindst Falster GK havde en del
lukkedage, men det skyldes naturligvis også at vi bare har en fantastisk bane.

Udfordringen i klubben er dog at vi mister medlemmer, Det er ikke bare os, men det er et generelt problem i
alle golfklubber, derfor var netop dette emne, også noget af det der var mest fokus på til DGU´s
repræsentantskabsmøde i Marts 2017. Der blev diskuteret flittigt ved alle borde, men en egentlig løsning
kom man ikke frem til. Nogle klubber prøver med forskellige medlemsskaber, om dette kan være en løsning.

Derfor valgte bestyrelsen at sende et spørgeskema ud til alle medlemmer. Resultatet af dette er som følger.

Der er ved fristens udløb i alt indkommer 199 svar, hvilket svarer til 42 % af de udsendte spørgeskemaer.

Af de 199 svar viser, at 166 aktive medlemmer – 83 % - ikke ønsker at gøre brug af
”Hverdagsmedlemsskab”. Derudover viser de 199 svar, at 160 aktive medlemmer – 80 % - ikke ønsker at
kontingentet skal stige, som følge af eventuelt hverdagsmedlemskab.

Af de 199 svar viser, at 25 aktive medlemmer – 13 % - ønsker at overgå til ”Hverdagsmedlemskab”.
Af de 199 svar viser, 15 aktive medlemmer – 8 % - overvejer en udmeldelse af klubben og 1 aktiv medlem –
1 % - vil melde sig ud. Dette ene aktive medlem, har sat kryds ud for spørgsmål 4 også.
Ud fra de indkomne svar må bestyrelsen sige, at der ikke er behov for et hverdagsmedlemsskab i Maribo Sø
Golfklub.

Undersøgelsen vil blive lagt ud på klubbens hjemmeside.

2017 var året hvor vores Pro træner, Jeremy Twitchett, sagde sin stilling op i Maribo Sø Golfklub.
Klubben har derfor nedsat et udvalg, som vil se på mulighederne for sæsonen 2019 og der vil komme
nærmere info herom. Husk nu at vi alle skal støtte Jeremy i 2018.

Der var jo også nogle Klubber i Klubben der havde jubilæum i 2017, stort tillykke til jer alle.
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Banen og klubhuset.
Baneudvalget har igen i år arbejdet med nogle ændringer på banen. En af de største ændringer er, at fra
sæsonstart i 2018 bliver teesteds markeringerne skiftet ud så de fremadrettet har numre i stedet for farver.

Tallene ganget med 100 står for længden af banen og der bliver følgende markeringer på 62, 59, 54, 51 og
41. Der vil blive en kombination af 62 og 59, 54 og 51. Idéen med det nye system er, at man skal vælge
teested efter færdigheder og ikke efter køn.

Derudover har baneudvalget arbejdet med en Masterplan for banen. Denne vil blive præsenteret af Søren
Hansen under punktet eventuelt.

Banen stod igen i år meget flot det meste af sæsonen, dog var vi voldsomt presset af al den regn som vi fik.

Græsset groede som aldrig før, og John og hans team slog græs fra tidlig morgen til meget sen aften og
nogle dage kunne de slet ikke komme ud pga. vand på banen. En stor tak til jer alle for et fantastisk arbejde.

Bestyrelsen valgte i 2017 at ansætte Rene Thauner på 20 timer pr. uge. Samarbejdet med John, Per, Rene,
samt Claus har fungeret fantastisk. Stor tak til jer alle, efter denne van(d)vittige sæson.

En stor tak skal også lyde til Bunkerholdene der kommer trofast tre gange om ugen og sørger for at vores
bunkere altid er velplejet.

Vi har sendt en ansøgning til Lolland kommune, hvori vi spørger om lov til at bruge overflade vandet i vores
søer, vi afventer endeligt svar. En foreløbig tak til Peter Christoffersen for hjælp til udfærdigelse af
ansøgning.

Klubhuset har igen i år, præsenteret sig meget flot. Dette skyldes ikke mindst det store arbejde som Jens og
mandagsdrengene yder.

Mandagsdrengenes frivillige har igen i 2017 sørget for sammen med vores greenkeeper at samle alle de løse
ender og hjælpe hvor de kunne. Tak for den trofaste indsats.
Vores klubhus står jo som et omdrejningspunkt i klubbens sociale liv. Alle udtrykker glæde over huset, og
her må vi i første omgang takke Mejra for hendes store indsats, for at klubhuset altid fremstår rent og pænt.
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Klubbens deltagelse i turneringer.
Igen i år har vore turneringshold har klaret sig fint. Klubbens 3. Divisions hold spillede om oprykning til 2.
Division, men desværre lykkedes det ikke. Vi går ind til 2018 med et herrer 3 div., 5 div., et kvalhold og på
damesiden et kvalhold. Det er dejligt at så mange at klubbens spillere vil deltage på disse hold.

Ungdomsafdelingen er der virkelig fart på. Helle og juniorudvalget er sammen med de frivillige hjælpere
meget aktive med at fastholde klubbens juniorspillere.

Jeg så aktivitetsplanen og der kan jeg se at der er nogle som både har været på Møn, i Korsør samt Vallø
m.m.. Jo, der er virkelig fart på, det er nok også det der er med til at de unge syntes at det er sjovt.

Klubben deltog i Juleoptoget i Maribo, hvor det blev til en flot 2 plads og en præmie på kr. 1000,Det skal lige nævnes, at den yngste nisse var 3 år og Erik Rask med sine 82 var nissenestor!!! Der deltog 20
juniorer i optoget. Flot !!!!

Bestyrelsen valgte i 2017 at støtte Iris Christoffersen samt Susanne Rasmussen, da de på landsholdet
repræsenterede Danmark, og ikke mindst Maribo Sø Golfklub. Stort tillykke til jer begge.

Udover at repræsentere Danmark, vandt Iris også DM i 2017. Stort Tillykke

Matcher.
Turneringsudvalget prøvede med lidt færre Matcher i 2017, men husk vi kan altid være flere. Tak til dem
som deltog og ikke mindst til dem som sponsorerede klubbens matcher.
Til klubmesterskaberne var der desværre heller ikke flere deltagere, end hvad der plejer. Husk
klubmesterskaberne den 25-26. august 2018.
Turneringsudvalget vil fortsætte med nye tiltag i 2018, således at klubmesterskaberne kan blive en festlig
weekend for alle klubbens medlemmer.
Parturneringen blev til gengæld en stor succes, ligesom der var mange deltagere i Regionsgolf.

Bestyrelse og Administration.
Bestyrelsen har afholdt 8 bestyrelsesmøder og deltaget i regionalmøder og møder med klubberne på L-F.
Bestyrelsen har ligeledes i samarbejde med Business Lolland-Falster og hotellerne arbejdet med PR for at
tiltrække gæstespillere. Det har givet god virkning, idet vore gæster er kommet i fint antal og har rost vores
bane meget. Det er vigtigt for klubben at deltage i dette samarbejde, da vi alene aldrig ville kunne få råd til
den markedsføring dette samarbejde medfører. Vi har også valgt at deltage i dette samarbejde i 2018.
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Claus har i 2017 har arbejdet 20 timer i administrationen og derudover er det aftalt, at han derudover
arbejder 17,5 time som medhjælper på banen.

Økonomi.
Det er jo altid klubbens økonomi der er i fokus og det har vist sig, at vi ved forsigtighed og ikke mindst med
fornuft har kunnet få råd til små forbedringer og indkøb og alligevel kan fremvise et fornuftigt årsregnskab.

Kontingentet er omdrejningspunktet for klubbens økonomi. Derfor er medlemstallet vigtigt.

Her er det af stor betydning at vores Introudvalg er i stand til at skabe aktiviteter, der tiltrækker nye
medlemmer. Derfor har vi lavet et PR- og Markedsførings udvalg, bestående af Niels Erik Sakariassen,
Anders Michaelsen og Claus Jensen. Udvalget skal komme med oplæg til bestyrelsen, som kan være med til
at danne grundlag for bestyrelsens beslutninger om, hvordan vi i samarbejde med introudvalget skal sørge
for, at vi får tiltrukket så mange nye som gamle spillere. Jeg ved at de har mange ting i støbeskeen og de vil
blive præsenteret så snart de er klar.

En stor tak skal lyde til alle i introduktionsudvalget, herunder hjælpere, som mandag efter mandag gør en
stor indsats for at nye medlemmer skal følge sig velkomne i klubben.

Også en stor tak til alle vores sponsorer, nye som gamle, tak for den fantastiske støtte.

Fremtiden.
Det er for bestyrelsen vigtigt at sikre en god fremtid for klubben. Medlemmerne udgør det vigtigste
omdrejningspunkt i en god golfklub. Derfor opfordrer bestyrelsen alle medlemmer til at tage ansvar for, at
klubben får endnu flere medlemmer.

Vi har haft et møde med Klubberne i klubben, hvor vi talte om, hvor er det som klub, at vi mister
hovedparten af vores medlemmer. Det viser sig, at det er når de nye golfere forlader
Kaninklubben.

Der skal være nogle som hjælper de ”NYE” videre i systemet. Her vil introduktionsudvalget invitere
formændene i klubberne i klubben til et møde, hvor overgangen fra ”Kaninklubben” til de øvrige klubber,
kan ske.

Det viser sig at nye golfspillere melder sig ud, hvis de ikke kommer ind i disse fællesskaber. Derfor bliver
der lavet en mentor ordning, hvor der er nogle fra Klubberne i klubben der tager de nye med videre.
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Introduktionsudvalget og turneringsudvalget har i 2017 forsøgt sig med en 9 huls turnering for at få de nye
spillere til at blive og få et fællesskab med andre nye spillere. Gennem dette er der opstået nye kontakter og
venskaber.

Vi opfordrer derfor igen til at Klubberne i klubben til at lave spændende tiltag for nye golfere, så disse kan
komme ind i klubbens sociale fællesskab og dermed styrke den enkelte klub i klubben, og være
medvirkende til at styrke medlemstallet i Maribo Sø Golfklub.

2018 er også året hvor vi har valgt at sætte greenfeen op til 400 kr. gældende alle dage, hvorfor det?. Dette at
flere spillere kommer med rabat ordninger, hvor de spiller til halv pris med golfhæftet m.m. Og det kan og
vil vi ikke gøre noget ved, ikke andet end at vi mener 200 kr. for en runde golf er vel egentlig ok.

Bestyrelsen er klar over – og meget taknemmelig for - at der er så mange af klubbens medlemmer, der i
hverdagen yder en indsats, til glæde og gavn for klubben. Så derfor skal lyde en stor TAK til alle for denne
indsats

2018 er startet, og vi har desværre mistet Poul Faber. Poul var ølmand og var 1 af 3 som sørger for at vores
øl automat bliver fyldt op hverdag. Stor tak skal lyde til Poul, for hans kæmpe arbejde for Maribo sø
Golfklub. Æret være hans minde.

Afslutningsvis håber bestyrelsen på en god og oplevelsesrig golfsæson 2018 og sætter hermed bestyrelsens
beretning for 2017 til drøftelse.

Lars Nøhr Olsen
Formand
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