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Kære golfmedlem, 

Sæsonen 2021 er gået i historiebøgerne, og sæson 2022 venter forude. Det giver mulighed for at kigge 

tilbage og fremad. Lad os sige det med det samme – 2021 blev endnu et godt år for Maribo Sø Golfklub. Vi 

blev flere medlemmer, vi modtog flere greenfee gæster end nogensinde og de sportslige resultater var 

særdeles opmuntrende. Og sæson 2022 tegner godt. Grundlaget er til stede, både i form af medlemmer og 

en god økonomi.  

 

 

 

 

 

På linje med sidste år blev vi valgt som en af Danmarks bedste baner/klubber af Golfhäftets mange brugere. 

Denne gang blev vi nomineret i 4 kategorier, hvor vi sidste år måtte ’nøjes’ med 3 kategorier. Og vi blev 

nummer to i 2 kategorier, blandt alle Danmarks klubber. Ganske flot gået af en provinsklub som vores! Vi 

kan takke indsatsen fra vores baneservice, klubbens personale, de frivillige og medlemmerne for dette 

flotte resultat, som alle sammen er med til at give vores gæster en positiv oplevelse. 

Vi spiller vintergolf for øjeblikket, med vinter teesteder og vinterhuller. Og det bliver vi sikkert ved med 

indtil et tidspunkt i marts måned, hvor vi forhåbentlig kan byde foråret velkommen. Men du har masser af 

muligheder for at komme ud at spille indtil da. Du kan f.eks. deltage i de åbne spilledage fredag 

eftermiddag og søndag formiddag, eller i klubberne-i-klubbens faste ugentlige spilledage.  

Medlemmer 
Som det blev nævnt i indledningen, så er vi blevet flere medlemmer i klubben i løbet af 2021. Afhængig af 

hvilken statistik man vælger, kan man få forskellige resultater. Men uanset hvilken metode man vælger, så 

er der en fremgang. DIF/DGI-opgørelsen beregnes pr. 31 december, og den viser en fremgang fra 632 

medlemmer i 2020 til 676 medlemmer i 2021. DGU’s opgørelse beregnes pr. 30. september, og her er tallet 

steget fra 583 til 650. Og endelig kan vi måle fremgangen på kontingentindbetalingerne, som også er 

steget.  Det er specielt indenfor de forskellige Flex-medlemskaber, hvor fremgangen er størst. 

Medlemsudvalget vil også i 2022 planlægge og gennemføre en række aktiviteter, som skal tiltrække 

medlemmer til vores klub – der er stadigvæk plads til flere! 

Økonomi 
Klubbens revisor gennemgår årets regnskab for 2021 i disse dage, og i løbet af et par uger kender vi det 

færdige resultat. Men allerede nu kan vi sige, at vi med stor sandsynlighed lander på et resultat, som ligger i 

nærheden af det lagte budget (der udviste et overskud på 499 t.kr.). Så hvis det bliver det endelige resultat, 

så har vi al mulig grund til at være tilfredse. 



  

Budgettet for 2022 er færdigt. Vi står foran stigende udgifter til brændstof, gødning, el og andre 

prisstigninger. Derudover forventer vi, at de forskellige Corona-hjælpepakker ikke længere vil blive aktuelle. 

Vi skal derfor leve af vores indtægter på kontingenter, greenfee, sponsorer og salg af drikkevarer, 

golfudstyr m.m. Vi bliver nødt til at foreslå en justering af kontingentet for at bevare et fornuftigt overskud. 

Men vi kan holde stigningen nede på ca. 1,5% for de normale kontingentgrupper. Alt i alt budgetterer vi 

med et overskud (’Årets resultat’) på 429 t.kr. Det er noget mindre end de foregående år, men stadigvæk i 

en sådan størrelse, at vi kan foretage fornuftige og nødvendige investeringer. 

Spil på banen og reservation af spilletider.  
I de sidste par år har vi oplevet en tilgang af nye medlemmer og ikke mindst greenfee gæster. Det er meget 

glædeligt, men det betyder også, at der bliver mere trafik på vores bane, og risikoen for trafikpropper og 

sammenstød stiger. Vi er ved at blive ramt lidt af vores egen succes! Og derfor bliver vi nødt til at indføre 

nogle mere effektive og entydige trafikregler, så vi fortsat kan nyde en god runde golf uden at blive afbrudt 

alt for meget.  

Som medlem skal man huske altid at reservere en starttid i Golfbox, med start på hul 1. På den måde kan 

du se hvilke tider, der er ledige og du kan f.eks. vælge den tid, hvor der er mest ’luft’. Du kan også kontakte 

kontoret, som kan hjælpe dig, hvis du ikke er dus med Golfbox-systemet. Vi tillader dog stadigvæk en start 

på hul 10 på hverdage, hvis det vel at mærke sker inden kl. 9 – og der ikke er spillere på hul 8 og 9. Og du 

skal informere kontoret om din start. Du kan spille til hul 18, men du skal være opmærksom på, at du skal 

give plads til andre spillere, som er i gang med deres runde. 

Kontoret bliver også bemyndiget til at slå hold med 1 eller 2 spillere sammen i de perioder, hvor alle 

starttiderne er bookede, og på den måde skabe flere ledige starttider. Det bliver sandsynligvis ikke aktuelt i 

denne sæson, men nu vil kontoret i hvert fald have muligheden. 

Manneklubben og Dameklubben vil i 2022 praktisere en såkaldt baglæns gunstart på deres faste spilletider 

tirsdag og onsdag eftermiddag. Hul 1 vil blive reserveret i det nødvendige tidsrum.  Det betyder samtidigt, 

at du som almindeligt medlem kan se hvilke tider, der er ledige til dit spil. Og du ikke vil opleve at blive 

forstyrret i løbet af din runde af spillere, der starter på tilfældige huller på banen. 

Alt i alt betyder disse ændringer, at oversigten i Golfbox klart vil vise, hvilke tider, der er ledige. Og du kan 

være rimelig sikker på at den tid, som du booker, også vil garantere dig en runde uden væsentlige 

forstyrrelser. Der vil selvfølgelig stadigvæk være spillere, der spiller hurtigere eller langsommere i løbet af 

runden. Men så ved vi jo godt, at man høfligt skal lukke de hurtigt spillende golfere igennem! 

Generalforsamling 2022 
Generalforsamlingen, som omhandler året 2021, er fastsat til torsdag den 24. marts kl. 19.00 i Maribo 

Hallerne. Der vil blive gjort plads til mange deltagere og med god plads imellem stolene. 

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed, og det er din mulighed for at høre nyt om din klub og 

gøre din indflydelse gældende. Så der er ingen grund til at blive hjemme! 

 

Vi ønsker alle klubbens medlemmer en fortsat god vintersæson og ser frem til en ny og spændende sæson 

2022.  


