Bestyrelsens skriftlige bemærkninger for 2011:
Generelt.
Jeg kunne næsten bruge kopi af sidste års vejr forhold for vinteren 2011. Vi fik igen en masse
sne, som generede os langt hen i foråret. Men vi kom i gang og banen blev hurtig flot. Men
alle taler jo om vejret, og det er der måske også grund til. Bedst som vi troede, at vi ville få
alle tiders sæson, vendte klimaforandringen tilbage, vi fik næsten østasiatiske tilstande med en
regntid, der ikke er set værre på disse breddegrader. Det satte vores bane under vand i mere
end fjorten dage. Vi forsøgte med mange tiltag, med pumper opgravninger m.m., men vandet
var der i store mængder og vi måtte indstille vores golfspil. Vore ansatte og baneudvalg
arbejdede på højtryk, og man må give dem stor ros for at de relativt hurtigt fik banen gjort
spilleklar. Vi frygtede selvfølgelig for vores økonomi, da gæstespillerne jo udeblev. Vi havde
ellers set en lysning i antallet af gæstespillere i forhold til foregående år, men da drillede
naturen os, så vi ikke når vores mål her.
Kommunen:
Bestyrelsen har i sæsonen haft en del kontakter til Lolland Kommune. Det har givet både
positive og negative oplevelser for klubben. I 2010 fik baneudvalget ved hjælp af en stor
økonomisk støtte fra medlemmer mulighed for at plante Rododendron ved hul 5 og hul to, men
kræfter i og omkring Maribo, synes åbenbart, at de skulle bruge deres kræfter på at få fjernet
disse, med henvisning til, at de var ulovlige ifølge lokalplanen og for øvrigt giftige for den
danske natur. Det gav anledning til en del møder, hvor kommunen stejlt holdt på, at vi skulle
fjerne planterne. Men vi måtte gerne plante dem omkring klubhuset. Dernæst har vi haft
anmeldelse af ulovlige vandhuller på hul 10 og 18, men her har kommunen stået os bi og
lovliggjort dem. Senere kom den allerstørste og for klubbens økonomi mest givtige afgørelse.
Lolland Kommune vedtog at vi ikke skulle betale afgift på vores jord længere, det betyder
faktisk det samme som at få 50 gyldige fuldtidsmedlemskaber. Vi kan sige at bestyrelsen nu er
under overvågning fra myndighederne i en grad som man ikke forventer, når man har med
frivilligt foreningsarbejde at gøre. I horisonten er der mørke skyer på vej op over Maribo Sø.
Natura 2000 spøger, det er en plan, hvor mange store områder i Danmark af EU bliver
udpeget som særlige beskyttelsesområde, herunder hører Maribo Søerne med omliggende
arealer. Vi har fra bestyrelsens side gjort indsigelser i mod planen, og debatten omkring
naturplejen i forhold til Natura 2000 raser i mange egne af landet. Planen vil uden tvivl betyde
restriktioner, som vil gøre det sværere at holde golfbanen i den stand, som vi ser i dag.

Klubhuset:
Klubhuset er og bliver et godt aktiv for vor klub. Mange medlemmer nyder godt af den
investering, vi foretog for snart 5 år siden. Det er en fornøjelse at se, hvor mange medlemmer,
der ugen igennem anvender vort hus til møder, fællesarrangementer m.m. Vi skal her rose
vores rengøringshjælp Meira, for at hun altid har orden i huset. Vi har i bestyrelsen vedtaget at
huset ikke lånes ud til private fester og lignende. Bestyrelsen mener, at det vil blive meget
besværligt at styre uden, både med hensyn til vedligeholdelsen af inventar og vort forhold til
vore sponsorer i restaurationsbranchen. Alle medlemmer er selvfølgelig velkommen til at
arrangere private turneringer med efterfølgende arrangement, blot man meddeler kontoret om
tid og arrangementets omfang.
Husudvalget og dets medlemmer og medhjælpere skal ved denne lejlighed have stor ros for,
den stand, vi altid finder huset i. I løbet af året er der blevet tid til at pudse og male fløjen
mod vest og bagsiden af maskinrummet. Det har pyntet gevaldigt. Samtidig har man fjernet et
par træer og buske, så klubhuset tager sig bedre ud, når man kommer kørende ad
Refshalevej.

Banen:
Som omtalt under generelle bemærkninger har banen lidt under vejrliget i 2011.
Banepersonalet har gjort en stor indsats for at gøre det muligt at spille, selv om den på et
tidspunkt var meget medtaget. Det har selvfølgelig kostet at skulle have pumper kørende i
mange døgn for at bortlede de mange kubikmeter vand. Samtidig har vi haft kontakt til
kommunen for at få en større pumpekapacitet end den, der er i pumpehuset ved hul 10.
Kommunen er velvilligt gået ind i arbejdet, og vi forventer en plan for løsning i foråret. Der er
desuden blevet undersøgt om rørene langs med hazzarden mellem hul 5 og hul 2 er i god
stand. Vi håber at undersøgelserne er positive, så vi kan modstå naturens værste luner i
fremtiden.

Klubbens sociale liv:
Vores klub er præget af mange arrangementer, hvor klubberne i klubben er arrangør. Det
giver et godt fællesskab i de enkelte klubber, og mange har rigtig glæder af det sociale
samvær her. Men fremmer det også fællesskabet for hele klubben? Vi er måske nået det
punkt, hvor klubber i klubben er blevet for institutionelle og dermed en smule lukkede. Ikke
blot for nye medlemmer, men også for hinanden. Ikke forstået sådan, at man ikke tager nye
medlemmer ind, men mere det, at nye ikke har modet til at møde op i de enkelte klubber. Vi
har en Dameklub en Manneklub, en Seniorklub og en Kaninklub, samt en Juniorafdeling. Alle
gør hver i sær et stort stykke arbejde. Meningen med Kaninklubben har jo fra start været, at
der kunne man være indtil, man var klar til at overgå til en af de andre klubber. Men
Kaninklubben vokser sig større og større, så tilgangen til de andre klubber stagnerer. Det kan
vi rose de mennesker, der tager sig af Begyndere og Kaniner for. Medlemmerne føler sig
trygge her. Men det flow, som var tænkt til de andre klubber, er måske ved at sande til. Det
kunne jo også være at ægtepar ønsker at spille sammen og derfor bliver i Kaninklubben. Vi må
også konstatere, at vi måske mangler et fællesskab til støtte for yngre medlemmer, når de
forlader juniorudvalgets beskyttende vinger.

Klubbens deltagelse i turneringer.
2011 blev sæsonen hvor vores fælles herrehold team Lolland rykkede op i 2. division. Et stort
tillykke til dem. Vore dygtig damehold kvalificerede sig til oprykningsspil, men det glippede og
de må tage endnu en sæson i Danmarksserien. Vi har haft mange andre hold i turnering og
flere af dem vandt deres rækker og komme videre til kvalifikationsspil uden dog at vinde. I
ungdomsafdelingen har vi ligeledes haft god deltagelse i turneringer. Men her må vi jo sige at
de bedste fra juniorafdelingen udgør en stor del af Team Lolland, så de præger jo ikke
juniorturneringen.
Bestyrelsen
Bestyrelsen har afholdt 8 bestyrelsesmøder samt møder med repræsentanter for DGU.
Bestyrelsen har vedtaget at sætte en medlemsundersøgelse i gang ved årsskiftet 2011.
Baggrunden er at bestyrelsen ønsker at kunne aflæse medlemsønsker, og om bestyrelsen
arbejder i medlemmernes interesse. Undersøgelsen er elektronisk baseret og vi forventer at
alle deltager aktivt.
Bestyrelsen har som tidligere nævnt haft et tæt samarbejde med Lolland Kommune, hvilket
har resulteret i, at vi ikke mere skal svare grundskyld af vores jord. Det er glædeligt, men vi
må samtidig konstatere at kommunen ikke har efterfulgt vores anmodning om at det gælder
med tilbagevirkende kraft. Vi har ligeledes stadig en sag om lokaltilskud kørende, som vi i
skrivende stund heller ikke er blevet helt afklare med.
Bestyrelsen har tilsluttet sig fællesskabet i Teetime, som bevirker at gæstespillere med
Teetimekortet kan spille til nedsat greenfee i lighed med golfhæftet.

Bestyrelsen har i året gennemført en ordning, hvor golfere, der har været passive i mere end
et år, kan vende tilbage til golfen, med et reduceret medlemskab - flexmedlemsskab, hvor
man betaler nedsat kontingent, men så skal betale fuld greenfee. Man kan ikke opnå rabatter
på nabobanerne som flexmedlem.
Bestyrelsen har indgået et markedsføringssamarbejde med naboklubberne og hoteller og
overnatningssteder på Lolland Falster. Det er sket i samarbejde med Visit Lolland Falster.

Fremtiden
Golfklubben går 2012 i møde med en god optimisme. Vi forsøger igen med at være på messe,
denne gang i Rødby. Vi vil igen i år afholde Golfens Dag, og vi opfordrer klubberne og de
enkelte medlemmer til at være aktive i forsøget på at skaffe nye medlemmer. Vi vil forsøge
med en ”firmagolfturnering”, hvor medlemskab ikke er nødvendigt, vi vil lave en dag med ”golf
for ikke golfere” på Par 3 banen. Vi vil forsøge at markedsføre vores Par 3 bane, så folk som
ikke er golfere kan få fornemmelsen af spillet og måske ad den vej få interesse i et
medlemskab.
Håbet for klubben vil være, at vi får en god golfsæson, og at vi kan tiltrække nye medlemmer,
så vi kan få stabiliseret medlemstallet. Bestyrelsen håber på en god golfsæson 2011.
Kaj Jensen
Formand.

