Bestyrelsesberetning 2018.
Generelt.
Golfåret 2018 i Maribo Sø Golfklub har været et OK år for klubben. Vi har haft tilfredsstillende besøg
af greenfee spillere, dette til trods for den sene start, og ikke mindst den fantastiske sommer. Men
dette skyldes naturligvis også at vi bare har en fantastisk bane.
Lige som de foregående år er udfordringen i klubben, at vi mister medlemmer, det er ikke bare os,
men det er et generelt problem i alle golfklubber.
Når jeg siger at vi mister medlemmer, er dette ikke noget der lige er kommet til os, men grunden til
at vi mærker det så hårdt som vi gør nu, er at VI, der mener jeg alle i klubben, ikke har været gode
nok til at rekruttere nye medlemmer.
2018 var også året hvor vores Pro træner, Jeremy T. stoppede i Maribo Sø Golfklub, en stor tak til
Jeremy for hans kæmpe indsats i Maribo Sø Golfklub.
Vi ansatte også en ny Pro, nemlig Thomas, vi ser frem til et godt samarbejde mange år frem,
velkommen til Thomas.
Jeremy lukkede sin Pro Shop 31.12.2018, Den 1.1.2019 gik nogle af vores fantastiske frivillige anført
af æresmedlem Erik Rask i gang med at ændre/renovere shoppen, nu hvor bestyrelsen havde
besluttet at vi, ja jeg siger vi, for nu er det alle os medlemmer der har en shop. Håber at vi alle vil
støtte op om denne shop, det kommer os alle til gode.
Vi har lavet en aftale gældende for sæsonen 2019 med Halsted Golfklub, om udlån af Thomas, samt
at vi Maribo Sø Golfklub driver deres shop. Dvs. vi sørger for at deres shop har nogle varer, de har
personale som sælger det, og vi har fortjenesten.
En stor tak til Mogens U, Claus samt Niels for det kæmpe arbejde de har udført i forbindelse med
dette.
Banen og klubhuset.
Vi fik lavet vores tee steder, det ser ud til at der er blevet taget godt imod dem.
Vi har fået renset vores søer, hvilket virkeligt var tiltrængt, nu kan man da se hvor ens bold lander
hvis man slår den i vandet.
En stor tak skal også lyde til Bunkerholdene, i kommer trofast tre gange om ugen og sørger for at
vores bunkere altid er velplejet.
Der er sikkert nogle af jer der kan huske at jeg sidste år sagde, at vi havde sendt en ansøgning til
Lolland kommune, hvori vi spurgte om lov til at bruge overflade vandet i vores søer, vi fik et positivt
svar. En kæmpe tak til Peter Christoffersen samt hjælpere for det store arbejde, med at etablere
dette.
Klubhuset har igen i år, præsenteret sig meget flot, dette skyldes ikke mindst det store arbejde som
Jens og mandagsdrengene yder.

Mandagsdrengenes frivillige arbejdere har igen i 2018 sørget for at samle alle de løse ender. De skal
have tak for den trofaste indsats, som er med til at modvirke store udgifter for alle os medlemmer.
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. Vi ved godt at du var ved at blive vanvigtig, i forbindelse med ombygningen
af kontoret samt pro shoppen.
Klubbens deltagelse i turneringer.
Igen i år har vore turneringshold har klaret sig fint. Vores bedste herrehold og damehold spiller nok
på det niveau, som vi kan forvente, vi går ind til 2019 med et herrer 3 div., samt et kvalhold.
På dame siden har vi et dame kvalhold. Tror at vi skal være meget tilfredse med at vi kan stille med
så mange gode spillere.
Ungdomsafdelingen, der er der virkelig fart på, Helle og hendes udvalg er virkelig meget aktive.
Traditionen tro har der været fart på hele året, og jeg ved at det bliver ikke mindre i 2019.
Ungdomsudvalget indstillede Casper Bucholtz til ”Årets Kammerat” i Lolland Kommune, Casper er
virkelig en god kammerat, samtidig yder han et stort stykke arbejde både i ungdomsudvalget samt
Eliteudvalget, Tak Casper.
Som i sikkert ved løb Casper B. med titlen som ”Årets Kammerat” i Lolland Kommune, stort tillykke
Matcher.
Vi prøvede med lidt mindre Matcher i 2018, husk vi kan altid være flere. Tak til dem som deltog og
ikke mindst til dem som sponsorerede klubbens matcher.
Klubmesterskaberne gik også fint, husk vi kan altid være flere der også, stort tillykke til alle jer
klubmestre.
Bestyrelse og Administration.
Bestyrelsen har afholdt 11 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 2019.
Tak til Claus for hans store arbejdsindsats, Claus har arbejdet 20 timer på banen samt 17.5 time på
kontoret i 2018.
I 2019 vil Claus være fuldtids på kontoret samt i shoppen.
Økonomi.
Det er jo altid klubbens økonomi der er i fokus, 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.
Jeg vil også gerne sige tak til alle vores sponsorer, nye som gamle, tak for den fantastiske støtte.

Anders Michaelsen har virkeligt gjort et kæmpe arbejde, vi er mange der kommer til de samme og
spørger efter penge. Så det er ikke let, men det er trods alt lykkedes
Afslutningsvis håber bestyrelsen på en god og oplevelsesrig golfsæson 2019.
Lars Nøhr Olsen
Formand

