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  Maribo Sø Golfklub - Bestyrelsesberetning for 2020 

Generelt.   

Året 2020 startede med, at vi lukkede! Netop som sæsonen skulle til at starte, blev det danske 

samfund lukket ned på grund af en, på det tidspunkt, relativ ukendt virussygdom, Covid19. Det 

betød, at vi lukkede vores klub og bane i et stykke tid. Men heldigvis kunne vi, skridt for skridt, åbne 

op igen i løbet af maj-juni. Resten af sæsonen forløb nogenlunde normalt, dog med forskellige 

begrænsninger som f.eks. antal personer i samme gruppe og ophold i klubhuset. Det betød også at 

en række matcher og arrangementer måtte aflyses og udskydes til bedre tider, når det igen bliver 

muligt at mødes i større grupper.  

 

Coronaen påvirkede i høj grad også arbejdet i bestyrelsen. Den planlagte generalforsamling i marts 

måtte udskydes flere gange, indtil det lykkedes at afholde den i november måned. Udsættelsen 

betød, at bestyrelsen fortsatte som en forretningsbestyrelse fra marts til november. I sådan en 

situation skal bestyrelsen varetage den daglige drift og foretage dispositioner, som ligger indenfor 

det fastlagte budget. Den økonomiske usikkerhed gjorde, at vi valgte at skrue ned for udgifterne så 

meget som muligt, og de fleste investeringer blev også sat i bero. Arbejdet i bestyrelsen var præget 

af administrationen af de vekslende corona-bestemmelser og i det hele taget at holde klubben i gang 

under de noget anderledes betingelser. 

 

Ét af vores fokusområder i 2020 var hvervningen af nye medlemmer til klubben.  

 

Medlemmer. 

Gennem de seneste 5-6 år har klubben mistet medlemmer, se graf nr. 1.  

 

 
Graf 1. Udviklingen i medlemstal, opgjort efter DGI/DIF metoden. 

 

Tilbagegangen har ligget på 20-40 medlemmer om året, med en reduktion i kontingentindtægten 

som en naturlig følge. Den årlige indtægt er blevet ca. 600 t.kr. mindre set over denne periode. Og 

det siger selv, at på et tidspunkt bliver det kritisk for klubbens overlevelse, hvis sådan en udvikling 

fortsætter. 
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I 2020 planlagde vi derfor en lang række aktiviteter, som alle skulle medvirke til at skabe fokus og 

interesse for golfsporten, og som gerne skulle resultere i en indmeldelse i Maribo Sø golfklub.   

Corona-situationen gav os både medspil og modspil. Medspillet bestod i, at golfsporten fik en 

fornyet og positiv interesse blandt befolkningen, fordi golf er en udendørs sport der kan udøves 

uden tvungen tæt kontakt til medspillerne. Modspillet bestod i, at mange aktiviteter blev 

vanskeliggjort eller umuliggjort på grund af diverse restriktioner.  

 

I løbet af sæsonen fik klubben en del indmeldelser af golfspillere, som enten startede op igen eller 

kom fra andre klubber. Mere end 50 nye prøvemedlemmer stiftede bekendtskab med golfen for 

første gang – det største antal vi har registreret længe. Og da vi talte klubbens medlemmer op i 

begyndelsen af januar 2021, var vi 561 aktive medlemmer, som skal sammenlignes med 532 sidste år 

ved samme tid. Men vi stopper ikke her. Aktiviteterne med at skaffe nye medlemmer til klubben vil 

fortsætte i 2021. 

 

Økonomi. 

En positiv og sund økonomi er forudsætningen for, at vi kan drive og videreudvikle vores klub. 

Maribo Sø golfklub har altid været drevet med et godt købmandskab som omdrejningspunkt. Det har 

resulteret i, at vi i dag har en klub med en relativ lav gældsætning og en meget god 

omkostningsstruktur. Men på grund af den nævnte medlemstilbagegang var vi ved at nærme os en 

kritisk situation i 2018, se graf nr. 2. 

 

 
Graf 2. Udvikling i dækningsbidrag og udgifter 2015-2020. 

 

Klubbens indtægter faldt, og udgifterne forblev på samme niveau. Men heldigvis blev vi reddet på 

stregen. Fra og med 2019 oplevede vi en kraftig stigning i greenfee indtægterne (100-150 t.kr.), vi fik 

et dækningsbidrag fra golfshoppen (150-200 t.kr.) og indtægter fra salg af træning. Og ikke nok med 

det, klubbens udgifter blev reduceret, primært på grund af besparelser på vandforbruget og udløb af 

en leasingaftale på banemaskiner. Det bedste ved denne udvikling er, at vi sandsynligvis kan holde 

dette niveau fremover. 
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Umiddelbart efter denne beretning vil klubbens kasserer præsentere og forklare klubbens regnskab 

for 2020. Det bliver en meget positiv historie! 

 

Banen og klubhuset 

Klubbens bane og klubhus modtager megen ros fra gæstespillere, og det er ikke uden grund! Vores 

bane fremstår som meget velplejet, og områderne i og omkring klubhuset er rengjorte, velplejede og 

hyggelige at opholde sig i. Vi har fået et håndgribeligt bevis på det, fordi Golfhæftets brugere ved en 

afstemning i 2020 har vurderet vores bane og klub som værende én af de bedste i Østdanmark, ja i 

hele Danmark. Det er især vores service og gæstfrihed, som bliver bemærket og værdsat. Vi ønsker 

at vores gæster, og medlemmer, skal have en positiv oplevelse fra det øjeblik, de ankommer til 

klubben, og indtil de siger farvel – og på gensyn. Og det ser ud til, at vi er lykkedes med dette 

koncept.  

 

Et af vores fokusområder i greenkeeperarbejdet er at optimere vores greens, så de bliver ensartede, 

jævne og flotte at se på. For nogle år siden blev der påbegyndt en ændring af 

græssammensætningen, så vi får etableret nogle mere robuste og sunde græstyper i greens. Ved 

flere undersøgelser og optællinger i 2020 har vi konstateret, at vi er kommet ret tæt på målet. Vi 

mangler dog at justere lidt endnu, og det gør vi ved fortsat at udså nyt græsfrø og ved at tilpasse 

gødningen og klippehøjden.   

 

I 2020 planlagde vi også at opdatere klubbens Masterplan for banen. I den forbindelse ville vi 

gennemføre to medlemsmøder for at høre medlemmernes forslag og ideer til banens udvikling. Det 

blev desværre forpurret af corona-restriktionerne. Men så snart der bliver en mulighed i kalenderen, 

vil vi afholde disse møder. Og derefter vil den opdaterede plan blive skrevet. 

 

Vores klubhus og udenomsarealerne bliver løbende vedligeholdt og forbedret, takket være vores 

personale og mange frivillige personers indsats. Resultatet er særdeles tilfredsstillende! 

 

Sporten 2020 

Årets planlagte matcher blev desværre ramt af flere corona-aflysninger, så vi nåede kun at 

gennemføre 2 regulære klubmatcher, KS-værktøj matchen og Cross country matchen sponseret af 

Louis Nielsen. Heldigvis med en stor deltagelse til begge matcher. Klubmesterskaberne blev 

gennemført i starten af september – men vi vil stadigvæk gerne have mange flere til at melde sig til 

disse mesterskaber. Husk på, man behøver ikke at vinde hver gang. 

 

Regionsgolfen blev i 2020 reduceret til 3 matcher per hold. Klubben stillede 6 hold, og vores D-hold 

gik videre til slutspillet, men måtte se sig slået i kvartfinalen af Holbæk Golfklub.   

Klubbens elitespillere havde 3 hold i aktion, og førsteholdet var lige ved og næsten at rykke fra 3. 

division til 2. division. 

 

Maribo Sø har traditionelt en stor og stærk juniorafdeling. Det kunne man også se på resultaterne i 

2020, hvor det blev til mange rigtig flotte resultater. Både pigerne og drengene gjorde sig positivt 

bemærket i forskellige DGU-turneringer. Og vinderen samt runner-up i årets LF-mesterskab for 

junior drenge kom begge to fra Maribo - naturligvis. 
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I den anden ende af aldersrækken satte Iris Christoffersen igen Maribo Sø golfklub på landkortet, da 

hun blev nr. 2 i Danmarksmesterskabet for veteran damer.  

 

Fremtiden 
Hvis vi kaster et blik i krystalkuglen, så ser det umiddelbart ud til, at de næste par år vil være 

økonomisk positive for klubben. Det giver os en mulighed for at konsolidere vores økonomi og 

foretage en række tiltrængte investeringer. Vores banemaskiner kunne godt trænge til en 

foryngelseskur, vores maskinlade kan udvides og greenkeepernes vaskeplads skal opgraderes til 

dagens standard. Og – vi ser en stigende efterspørgsel på brug af eldrevne golfkøretøjer. Det 

betyder, at der bliver brug for flere pladser med strømforsyning. 

Klubben oplevede en medlemsfremgang i 2020, men der er plads til endnu flere medlemmer. 

Drømmen er at blive ca. 700 aktive medlemmer, som vi havde i 2015. Hvis vi når dette tal, så kan vi 

se fremtiden i øjnene med ro i sindet. Så længe vi ikke har nået dette tal, vil vi gennemføre 

aktiviteter, som kan tiltrække nye medlemmer til klubben. 

 

Og ikke mindst, vil vi arbejde for at bevare den gode stemning i klubben. Maribo Sø golfklub er en 

klub, hvor der er plads til alle, og hvor vi hjælper hinanden. Det skal fortsætte, og det må gerne blive 

endnu bedre. 

 

Til slut vil vi gerne sende en tak til alle de frivillige i klubben, som yder en stor indsats indenfor en 

lang række områder. Det er gennem jeres indsats, at I er med til at gøre vores klub til noget særligt. 

Det er måske ikke noget man umiddelbart bemærker, når man besøger klubben. Men det har en 

meget stor betydning for klubben, både økonomisk og ikke mindst socialt. Jeg vil ikke nævne navne, 

for så bliver det en meget lang tale! En stor tak skal også lyde til klubbens personale, som hver dag 

yder en formidabel indsats med at holde banen og klubhuset i perfekt stand, og som yder Danmarks 

bedste service til klubbens medlemmer og gæster. Og endelig en tak til alle klubbens medlemmer, 

som hver især er med til at gøre Maribo Sø Golfklub til et rigtigt dejligt sted at være.  

 

Tak for året 2020. Og velkommen til en 2021-sæson med masser af golf og gode oplevelser! 


