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Kære golfmedlem,
Denne vinter har været kendetegnet ved, at der reelt set ingen vinter har været! Til gengæld har vi oplevet
en frygtelig masse regn, som er med til at gøre banen meget følsom overfor trafik, svampeangreb og andre
stresspåvirkninger. Det har været rigtigt svampevejr, så vores græs og greens er noget angrebne. Det vil
dog forsvinde relativ hurtigt, når temperaturen stiger og solen skinner. Men for at gøre ondt værre, så har
vi konstateret et brud på en regnvandsledning, som løber fra Blæsenborg området forbi hul 2 for at ende
ved hul 17. Du har sikkert bemærket, at der er rigtig vådt i de områder. Vi prøver at overtale kommunen til
at reparere skaden – det er nemlig deres ledning.
Vi har haft lukket sommergreens siden starten af januar, men det varer sikkert ikke længe, inden vi kan
åbne dem igen. Hvis det milde vejr fortsætter, vil vi kunne spille til rigtige greens igen i starten af marts,
forudsat at vandmængderne er acceptable.

Medlemmer!
Klubbens fundament er vores medlemmer. De seneste år har klubben, ligesom alle andre klubber i
Danmark, oplevet en tilbagegang i antallet af medlemmer. Det ser dog ud til, at året 2019 er gået noget
bedre end de foregående år.
Der findes forskellige statistikker, som beregner medlemstallet på forskellig måde, så det er svært at give et
præcist og entydigt tal for medlemssituationen. De forskellige statistikker viser dog alle sammen, at
tilbagegangen er mindre i 2019, end den har været de foregående år. Faktisk viser DGU’s statistik, som
opgøres 30. september, at vi var 9 medlemmer flere end på samme tidspunkt i 2018. Og hvis vi
sammenligner vores medlemskartotek for januar 2019 med januar 2020, viser det også, at vi har 10
medlemmer flere inden for kategorierne Fuldtid + Flex. Vi har fortsat en tilbagegang i fuldtidsmedlemmer (27), men der er en fremgang i antallet af Flexmedlemmer (+37). Da Flexmedlemmer betaler lavere
kontingent, betyder det dog, at vi har en lidt lavere kontingentindtægt.
I 2019 indførte vi en ny type flexmedlemskab, nemlig 75+ Flexmedlem. I skrivende stund er der 15 spillere,
som benytter denne ordning. Cirka halvdelen af disse spillere er medlemmer, som enten har meldt sig ind i
klubben igen, eller som ellers havde meldt sig helt ud. Økonomisk set er der derfor hverken gevinst eller tab
ved at have indført denne nye medlemstype. Vi er dog af den overbevisning, at det på sigt vil bevirke at
flere medlemmer bliver længere i klubben, og at det derigennem bliver en fordel for alle.
Nu varer det ikke længe inden Medlemsudvalgets forskellige aktiviteter går i gang. I marts måned begynder
vores Facebook kampagne, som vil reklamere med en introduktion til golfspillet i vores klub. Det er en
metode, som har virket rigtig godt i andre klubber, som har prøvet det. Konceptet er, at de interesserede
personer bliver kontaktet af os, og de kan så komme ud og opleve en dag på golfbanen på udvalgte dage i
april måned mod at betale 299 kr. For denne betaling får de lidt træning, spil på par3-banen afsluttende
med lidt at spise – og præmier til de bedste! Vi vil også lancere et tilsvarende produkt overfor Business
Lolland Falsters medlemmer, som vil tilbyde denne introduktion til firmaernes medarbejderne. Der vil være
flere aktiviteter, men det fortæller vi om lidt senere!

Hvis du selv bruger Facebook, kan du jo starte din egen medlemsrekruttering ved at ’like’ og dele Maribo Sø
Golfklub til dine venner og alle andre, som kunne tænkes at blive medlemmer i vores klub! Og for dem, som
deltog i klubbens fest den 1. november, så har I en ekstra mulighed ved at forære det gavekort på en golf
startpakke, som I modtog, til potentielle nye medlemmer.

Info/intro møde den 16. marts.
Vil du gerne vide hvad klubben gør for at skaffe flere medlemmer, eller vil du gerne vide hvordan vi
introducerer nye golfspillere til klubben, eller kunne du tænke dig at give en hjælpende hånd med til det
ene eller andet i klubben? Så mød op i klubben mandag den 16. marts kl. 19.00. Her vil introudvalget
informere omkring alle de nye tiltag i forbindelse med medlemsrekruttering og der vil også være mulighed
for at få en snak om frivilligt arbejde i klubben.

Årsregnskab 2019.
I 2019 lagde vi et budget, som kalkulerede med et overskud på 227 t.kr. Og det er gået væsentlig bedre end
budgetteret! Revisoren er netop færdig med tallene, og årets resultat bliver på 467 t.kr. i overskud. Hvorfor
er det så blevet bedre end forventet? Ja, det skyldes hovedsaligt en større indtægt på greenfee og
buggyudlejning (+130 t.kr.) og derudover er der ekstra indtægter og besparelser på en række områder, som
tilsammen giver dette meget tilfredsstillende resultat.
Vores kasserer vil berette mere detaljeret om resultatet på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen 2020.
Datoen for generalforsamlingen er fastlagt til torsdag den 19. marts kl. 19 på Hotel Søpark. Sæt et kryds i
kalenderen, hvis du vil informeres om klubbens aktiviteter og hvis du vil gøre din indflydelse gældende!

Vel mødt til en god og succesrig golfsæson 2020!

