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Bestyrelsesberetning Maribo Sø Golfklub 2019 

 

Generelt. 

Golfåret 2019 i Maribo Sø Golfklub startede med et stormvejr, vi i bestyrelsen, måtte tage mod 

mange ”øretæver”, men som man siger, af modgang bliver man stærk. Det er måske derfor, at vi har 

haft et fantastisk 2019, vi har haft rigtigt mange greenfee gæster, dette skyldes ikke mindst vores 

nye tiltag ”baneservice”, vi har fået utrolig mange positive tilbagemeldinger vedr. netop dette, det er 

nok også derfor, at vi allerede nu har mange bookninger i kalenderen for 2020. 

 

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 2019. Der blev diskuteret flittigt ved alle borde, men en 

egentlig løsning kom man ikke frem til. Nogle klubber prøver med forskellige medlemskaber, om 

dette kan være en løsning. DGU mister jo også medlemmer, derfor har de også givet nogle klubber i 

Dk. muligheden for at tilmelde sig et program, som gerne skulle hjælpe med at få nye medlemmer. 

Vi har valgt at gå med i dette, og som mange er jer sikkert ved, er der lavet et udvalg, som arbejder 

på dette i samarbejde med en af DGU´s konsulenter. 

 

2019 var året hvor vi fik ny Pro træner, Thomas Greisgaard Larsen, han har virkelig taget os alle med 

storm. I har været gode til at booke en masse træning hos Thomas, og dette har også været en af 

grundene til at vi har opsagt samarbejdet med Halsted Golfklub.  

Thomas har i 2019 været tilknyttet 1 ½ dag om ugen, som Pro i Halsted GK. Udover dette har han 

været tilknyttet som træner/Underviser på Golf linien på Halsted Hus Efterskole, dette vil han 

fortsætte med i 2020.  

 

Banen og klubhuset. 

Baneudvalget har igen i år arbejdet med lidt ændringer. Banen stod igen i år meget flot, igen kan vi 

kun sige at vi får meget ros, ikke bare af egne medlemmer men også fra alle vores Green Fee gæster.  

 

Bestyrelsen valgte i 2018, at Klubben selv skulle overtage driften af Shoppen. Selv om vi fik hjælp af 

Jeremy & Mejra, har dette været en kæmpe opgave, men vi har løst det, og vi mener selv at shoppen 

er et kæmpe aktiv for klubben.   

 

Vores vandingsanlæg kom op at køre i 2019, dette har vist sig at ære en god investering. Vi bruger 

stort set ikke vandværksvand mere. Stor tak til teamet bag dette projekt. 
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Klubhuset har igen i år, præsenteret sig meget flot. Dette skyldes ikke mindst, det store arbejde som 

alle jer frivillige yder hver eneste dag.  

 

Klubbens deltagelse i turneringer. 

Igen i år har vore turneringshold klaret sig fint. Derfor investerer vi, også en del penge i jer der er en 

del af Eliten.   

 

Ungdomsafdelingen er der virkelig fart på. Helle og juniorudvalget er sammen med de frivillige 

hjælpere meget aktive med at fastholde klubbens juniorspillere. Vi skal huske at dette er klubbens 

fremtid.  

Klubben deltog i Juleoptoget i Maribo. Vi skal huske på, at det ikke altid drejer sig om at vinde, men 

det er også vigtigt at være en del af et fællesskab.   

 

Iris Christoffersen blev Danmarks mester i rækken Veteran damer, stort tillykke til Iris. 

 

Matcher. 

Turneringsudvalget har igen i år stået for en del Klub Matcher. Tak til dem som deltog og ikke mindst 

til dem som sponsorerede klubbens matcher. 

 

Bestyrelse og Administration. 

Bestyrelsen har afholdt 7 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 2020 

 

Claus har i 2019 har arbejdet fuldtid i administrationen samt shoppen, dette vil han også gøre i 2020 

 

Økonomi. 

Det er jo altid klubbens økonomi der er i fokus og det har vist sig, at vi ved forsigtighed og godt 

købmandskab har kunnet få råd til små forbedringer og indkøb og alligevel kan fremvise et meget 

tilfredsstillende årsregnskab. 
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I 2019 har vi skabt flere indtægtskilder, nu tjener klubben på salg af træning og shop drift. Vores 

momsregistrering, har også vist sig at være en positiv forretning. Kontingentet er stadigvæk 

omdrejningspunktet for klubbens økonomi, derfor er medlemstallet vigtigt. 

 

En stor tak skal lyde til alle jer frivillige, i skal vide at vi sætter meget stor pris på det kæmpe arbejde 

som i yder hver eneste dag. Tak til jer alle 

Også en stor tak til alle jer medlemmer af Maribo Sø Golfklub, som støtter op om Klubben.    

 

En stor tak skal også lyde 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. Der er planlagt mange aktiviteter i 2020, som alle 

sammen har fokus på medlemsrekruttering. Blandt andet er klubberne i klubben, i gang med 

spændende tiltag for nye som gamle 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. 

 

Afslutningsvis håber bestyrelsen på en god og oplevelsesrig golfsæson 2020 og sætter hermed 

bestyrelsens beretning for 2019 til drøftelse. 

 

Endnu engang stor tak til jer alle  

 

Lars Nøhr Olsen 

Formand 


