
Åbent brev til bestyrelsen i Maribo Sø Golfklub: 

Jeg skriver dette brev, da jeg desværre ikke kan deltage i generalforsamlingen, og håber der kan komme en konstruktiv 

debat ud af det. Det er muligt jeg er den eneste, der undrer mig over nedenstående, men så er det jo bare sådan det er. 

Håber bestyrelsen er parate til en debat. Brevet må gerne offentliggøres på hjemmesiden. 

 

Er klubben til for medlemmerne eller for greenfee gæsterne? Og hvorfor er der ikke plads til alle? 

Eller er problemet reelt klubberne-i-klubben (dameklubben)? 

 

I bestyrelsens seneste nyhedsbrev vil klubben fra den kommende sæson praktisere baglæns gunstart tirsdage og onsdage – når dette skal 

praktiseres, hvorfor er det så kun tirsdage og onsdage, mens det åbenbart er acceptabelt, at der er lukket mandag og torsdag, og hvad 

med en evt. fredagsklub – vil det også være med baglæns gunstart? Jeg er med på, at der er så mange spillere på banen mandage og 

torsdage, så der er nødt til at være banelukning – det tror jeg størstedelen af klubbens medlemmer accepterer, men vil klubben så 

kompensere dette ved at holde banen fri tirsdage og onsdage? 

Nu kan jeg kun tale for hvordan det har været om tirsdagen, og der har da mig bekendt ikke været udfordringer med, at greenfee gæster 

ikke har kunnet komme til? Så igen, hvorfor? Som jeg læser det, så vil der være lukket nogle tider tidligere på dagen, for at der kan ”være 

frit” til start på baghullerne kl. 16 – altså lukker man banen på flere tider end før??  

Samtidigt så forbyder bestyrelsen, at klubbens medlemmer slår ud på baghullerne efter kl. 9… på alle dage? Hvordan vil bestyrelsen 

håndhæve, at der kommer spillere, som går ud både på hul 1 og hul 10 uden at orientere sig om der er lukket på 1. tee og spilleforbud 

mod at gå ud på hul 10? 

Jeg ved der er delte meninger om klubberne-i-klubben, og fair nok, men hvorfor så ikke tage den udfordring op? Hvorfor ikke tage 

debatten med medlemmerne? Har bestyrelsen tænkt over, at klubberne-i-klubben også er med til at holde på medlemmer – det sociale, 

der ligger deri? Jeg er helt med på, at der kan være udfordringer – jeg er selv arbejdsramt og har ofte udfordringer med at få tider efter 

arbejdstid, og det gælder snart alle eftermiddage. Og nu kan jeg ikke en gang gå baghullerne, for der må jeg ikke starte ud efter kl. 9? 

Betyder det så også, at baghullerne står tomme på mange aftenener, da der ikke må spilles ud på hul 10 efter kl. 9? Det tror jeg da mange 

vil være kede af. Der bliver lavet restriktioner som om vi er 1200 medlemmer, men vi er altså ”kun” ca. 600. 

Måske det er derfor I foreslår en kontingentstigning? Fordi I risikerer at miste medlemmer på de diktater I gennemfører uden at tage en 

debat med medlemmerne inden. Jeg skal nu nok få spillet golf om det så bliver her i klubben eller et andet sted. 

Jeg mener dybest set, at der er plads til os alle, men jeg kunne godt tænke mig, at bestyrelsen meldte ud, hvilke medlemmer de satser på – 

hvem prioriteres først osv. Og er dette et forsøg på at afvikle dame-/manneklubben? 

 

Med venlig hilsen 

Susanne Rasmussen,  

Medl. 69-725 

 

 

 

 

 

 

 

 


