Nyhedsbrev nr. 2019 -5
Kære golfmedlem,
Temperaturerne er lave og sollyset er minimalt. Det betyder, at spillemulighederne er begrænsede og det
kan være en kold fornøjelse at spille golf. Men det er stadigvæk en fornøjelse! Og det giver frisk luft i
lungerne og god motion. Så der er al mulig grund til at besøge vores dejlige og smukke bane i
vinterperioden.
De lave temperaturer betyder dog også at græsset ikke længere gror, og det slid, som vi forårsager, vil ikke
blive kompenseret af græssets vækst - læs nærmere om dette emne senere i dette nyhedsbrev.

Medlemmer!
I vores seneste nyhedsbrev skrev vi om medlemssituationen. Det vil vi gøre i hvert nyhedsbrev fremover.
Og det er ganske enkelt fordi den vigtigste opgave for vores klub er at skaffe flere medlemmer, hvis vi ellers
skal opretholde den høje standard vi er vant til.
Interessen for golfsporten er på landsplan vigende. Der forsvinder lidt under 1 procent golfspillere hvert år,
så Maribo Sø er ikke noget særtilfælde. Men det ændrer ikke ved det faktum, at vi om ganske få år kan stå i
en vanskelig økonomisk situation, hvor vi bliver nødt til at foretage ubehagelige beslutninger. Og det er kun
ved at skaffe flere medlemmer, at vi kan ændre og undgå denne situation, da kontingenterne er klubbens
absolut vigtigste indtægtskilde.
Det nyoprettede Medlemsudvalg har defineret en række indsatsområder, som alle sammen skal medvirke
til, at vi kan tiltrække nye medlemmer og holde på de medlemmer, som vi allerede har. Nærmere betegnet
er der 11 planer, som bliver rullet ud i de kommende sæsoner. Som et eksempel kan vi nævne, at vi i 2020
vil gennemføre en hvervekampagne via Facebook. Det er en metode, som har virket rigtig godt i mange
andre klubber landet over. Budgettet for alle aktiviteterne i 2020 ligger på 70.000 kr., hvoraf 30.000 kr. er
et tilskud fra Dansk Idrætsforbund.
Og så vil der være en konkurrence, der løber hele sæsonen! Hvis du skaffer et eller flere medlemmer til
klubben, har du chancen for at vinde attraktive golfpræmier. Vi vender tilbage med flere detaljer, når vi
nærmer os sæsonstarten. Så det gælder om at mobilisere alle jeres kræfter og overtalelsesevner, så vi kan
vende udviklingen til gavn for klubben og medlemmerne!
Vi har indgået et samarbejde med DGU omkring medlemsarbejdet. Der er knyttet en konsulent til vores
klub, som skal følge og guide os igennem processen. Det første møde er allerede afholdt, og der var stor
opbakning fra Dame-, Manne- og Seniorklubben og også elite- og juniorudvalget. Konsulenten vil følge os
frem til sæsonafslutningen 2020, hvor vi forhåbentlig kan glæde os over en positiv medlemstilgang.

Golfbanen.
Som skrevet i starten, så vokser græsset ikke så længe, vi har lave temperaturer. Det betyder, at vi slipper
for at bruge tid og penge på at klippe græsset. Men det betyder også, at naturen ikke kan reparere det slid
og de skader, som vi laver, før græsset begynder at gro igen. Du opfordres derfor til at være meget

opmærksom på, at du ikke altid går i præcis de samme spor, hver gang du er ude på banen. Og det er også
tilladt at sætte din tee en smule tilbage fra teestedslinjen – du skal nok nå hen til greenen alligevel!
Jo bedre vi passer på vores bane, jo hurtigere vil den blive klar igen, når foråret melder sin ankomst. Vores
greenkeeper lukker af og til banen, helt eller delvist. Og det gør han udelukkende for at passe på vores
dyrebare græstæppe. Så husk at respektere hans afgørelser, selvom det kan være irriterende, at din
golfrunde derigennem bliver noget anderledes end planlagt.
Hvor længe vil vi holde sommergreens åbne? Det spørgsmål diskuteres ofte, og der er temmelig mange
meninger om, hvad der er godt eller skidt for banen og golfspillet. Vi ved dog med sikkerhed, at det er godt
for græsset at give det en pause, så det kan nå at vokse lidt, og ikke konstant blive trampet på eller klippet
ned. Desuden er vores golfsko særdeles effektive smittespredere for diverse sygdomme, og når
temperaturerne ikke er højere end de er, så stiger risikoen for infektioner kraftigt. Vores politik er at holde
greens åbne så længe temperaturerne er moderate, men når frosten nærmer sig, vil vi skifte til
vintergreens. Og så vil vi beholde vintergreens resten af vintersæsonen. Hvornår dette tidspunkt kommer
er svært at forudsige, men du skal regne med at omkring nytår vil det være slut med sommergreens. Men –
naturen kan flytte dette tidspunkt noget frem eller tilbage!

Glædelig jul.
Vi kan kigge tilbage på en god sæson, hvor vores bane har
præsenteret sig rigtig flot. Der er opnået både gode og
mindre gode resultater i turneringer. Men ikke mindst har vi
haft mange fornøjelige timer på banen og i klubhuset.
Alle medlemmer ønskes en rigtig glædelig jul og et godt
nytår!
Dette billede efter Ukendt forfatter er

