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   Maribo Sø Golfklub - Bestyrelsesberetning for 2021 

 

Generelt.   
Denne beretning bliver forhåbentlig den sidste, hvor vi omtaler Corona. I starten af året var der 

stadigvæk en række restriktioner, som bl.a. betød at generalforsamlingen måtte udsættes til juni 

måned. Der kom knap 50 personer til mødet, lidt skuffende i betragtning af at generalforsamlingen 

er klubbens øverste myndighed, hvor man kan spørge om alle forhold og gøre sin indflydelse 

gældende. Måske var der stadigvæk lidt corona-frygt blandt vores medlemmer. 

Året 2021 blev en god sæson for Maribo Sø Golfklub. Klubben oplevede en tilgang af nye 

medlemmer, og vi modtog det største antal greenfee gæster nogensinde. Også på det sportslige 

område blev det et forrygende år – herom senere i beretningen. 

 

Medlemmer. 
En medlemstilgang i 2020 og også i 2021 har hjulpet gevaldigt på aktiviteterne og økonomien i 

klubben. Vi troede, at tilgangen ville stoppe efter det gode år i 2020, men det viste sig, at 2021 blev 

et endnu bedre år på den front. Ifølge indberetningen til Dansk Idrætsforbund var vi 676 

medlemmer ved udgangen af 2021, det er 44 mere end sammenlignet med året forinden. 

I bestyrelsen har vi en målsætning om at blive 700 medlemmer inden udgangen af 2023, og det ser 

ud til at dette mål er indenfor rækkevidde. Så længe vi ikke har nået dette tal, vil vi aktivt forsøge at 

hverve nye medlemmer til klubben. Vi vil derfor i 2022 planlægge og gennemføre en række 

aktiviteter, som forhåbentlig vil resultere i en nettotilgang af nye medlemmer til vores klub. 

 

Økonomi. 
På den seneste generalforsamling i 2021 fik bestyrelsen bemyndigelse til at omlægge klubbens 

realkreditlån. Det blev gjort i juli måned, og det nye lån er et fastforrentet lån med en løbetid på 15 

år. I forbindelse med omlægningen foretog vi et ekstraordinært afdrag. Det betyder, at vi nu har en 

realkreditgæld, som er mindre end 4 mio. kr., nærmere betegnet 3,9 mio.kr. Og løbetiden på lånet er 

blevet afkortet til 15 år, hvor det gamle lån ville løbe i 19 år. 

 

Der blev foretaget en del investeringer i løbet af året: Der blev indkøbt 4 brugte golfbiler, en ny 

banebil og en brugt greenklipper. En udbygning af maskinladen blev planlagt.   

 

De sidste par år har været økonomisk positive for klubben. Der er flere faktorer, som medvirker til 

denne udvikling. Den korte forklaring er, at vi har forøget vores indtægter. Og vi har ikke øget de 

faste udgifter nævneværdigt. Som illustration kan vi sammenligne med året 2015, som var et rigtig 

godt år for klubben med ca. 700 medlemmer og et årsresultat på 600 t.kr.,  

 

De totale indtægter i 2015 var 4,5 mio.kr., i 2021:  5,7 mio.kr. 

Kontingenter i 2015 var 3,4 mio. kr., i 2021:  2,9 mio. kr.  

Greenfee i 2015 var 450 t.kr., i 2021: 700 t.kr. 

Golfshop salg i 2015 var 0 kr., i 2021 800 t.kr. 

Dækningsbidraget i 2015 var: 4,3 mio.kr., i 2021: 4,6 mio. kr. 

De faste udgifter i 2015 var 3,5 mio.kr., i 2021: 3,75 mio.kr. (inklusiv 0,25 mio.kr. til vandingsanlæg) 

Realkreditgæld ultimo 2015 var 5,5 mio.kr., i 2021 3,9 mio.kr. 
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Banen og klubhuset 
Klubbens bane og klubhus er en fryd for øjet. Maribo Sø Golfklubs bane er en af de bedst plejede 

baner i Danmark, og klubhuset fremstår flot og velplejet. Det bliver også bemærket blandt vores 

medlemmer og gæstespillere, som ofte roser banen og klubben – uopfordret. 

Igen i år blev vores klub vurderet som en af de bedste klubber i Danmark i en afstemning blandt 

Golfhäftets mange brugere. Det blev til nomineringer i hele fire kategorier: Gæstfrihed, Den bedste 

bane, Mest værdi for pengene og Spillernes foretrukne. Så vi kan godt tillade os at være lidt stolte af 

os selv. Men sådan en flot placering kommer ikke af sig selv. Det skyldes den daglige og ihærdige 

indsats fra klubbens personale og de mange frivillige, som alle sammen bidrager til at skabe de gode 

rammer for golfspillet og hyggen i og omkring klubhuset. 

 

Masterplanen for banen blev opdateret i løbet af 2021. Der er ikke lagt op til de store forandringer af 

vores bane, den er allerede flot, som den er. Men der kan godt flyttes et par træer, et par bunkers, 

og nogle af banens greens kan måske blive lidt mere kuperede.  

 

Klubhuset og arealerne omkring huset blev igen i år vedligeholdt og forbedret, primært takket være 

klubbens frivillige, som udfører et værdifuldt arbejde til gavn og glæde for os alle sammen. 

 

Sporten 2021 

Danmark havde et godt sportsår i 2021, og det gjaldt i allerhøjeste grad også for Maribo Sø Golfklub. 

Juniorerne stillede for første gang med to hold i DGU Danmarksturneringen. Det ene hold rykkede 

direkte i første division, og det andet hold kvalificerede sig til anden division. Og på det individuelle 

plan var det især Andreas Ploug Madsen, som gjorde sig positivt bemærket på de danske golfbaner. 

Andreas blev Danmarksmester i Short Game for drenge, og sidst på året blev han udtaget til DGU’s 

udviklingstrup, som er niveauet lige under landsholdet. Tillykke! 

To andre juniorer, Emil Busborg og Theodor Munk, vandt DM i Makker Cup. Tillykke! 

Vores evige super-spiller, Iris Christoffersen, gjorde det igen. Iris stillede op i Danmarksmesterskabet 

for Super veteraner – og vandt. Tillykke! 

Og ved Lolland kommunes prisuddeling i marts måned fik Emil og Theodor Hold prisen, og Iris fik 

overrakt den nystiftede Master pris. Tillykke! 

Klubbens elitehold i Danmarksturneringen spillede rigtig flot golf, og det blev kronet med en 

oprykning til 2. division. Tillykke! 

Regionsgolf er en god lejlighed for ’normale’ golfspillere til at spille under konkurrencebetingelser, 

samtidig med, at man har et hyggeligt samvær. I 2021 stillede klubben med 8 hold, og det bedste 

resultat blev opnået af Superveteranerne i B-rækken, som nåede til kvartfinalerne, hvor de med den 

mindst mulige margin tabte til Næstved.   

Klubmesterskaberne blev afviklet i weekenden 28-29 august. Den efterfølgende weekend var der 

hulspilsmesterskaber i åben dame- og herre-række, som begge blev meget spændende matcher med 

afgørelser på 19. hul. Men - vi kan stadigvæk godt være mange flere deltagere til 

klubmesterskaberne! 

 

I 2021 kunne vi igen gennemføre klubbens matcher uden forstyrrende indgriben fra Corona-

restriktioner. Der blev gennemført 4 matcher, som alle havde en pæn tilslutning. Det blev en god 

oplevelse for alle deltagere, men vi kan stadigvæk godt være lidt flere deltagere til vores matcher. 
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Og som en fornyelse kunne vi i august måned gennemføre en match sponseret af LOU Revision; det 

er en match som trækker mange gæster og forretningsfolk til vores flotte bane. Mange tak til 

Turneringsudvalget for en god tilrettelæggelse af matcherne og en særlig tak til sponsorerne, som 

gør det muligt at spille om spændende præmier. 

 

Fremtiden 
Udsigten for de næste par år lover økonomisk solskin og gode sportsresultater. 

 

Klubben råder over mange talentfulde spillere, som helt sikkert vil markere Maribo Sø Golfklub som 

en klub, der udvikler dygtige golfspillere – på alle niveauer og alderstrin. 

 

Økonomisk går det den rigtige vej for golfklubben. Vi har en fornuftig indtjening, som vi investerer i 

den fremtidige drift, og vi nedbringer vores gæld.  Indtjeningen sikrer, at vi kan investere i de 

ønskede og nødvendige forbedringer på banen og i klubhusområdet. Der er flere investeringer, som 

banker på: Opgradering af vores banemaskiner, udvidelse af maskinladen og en ny vaskeplads til 

greenkeeperne, flere golfbiler, et mindre mødelokale, indendørs golf, strøm til opladning af elbiler, 

campere og andre golfkøretøjer, og et nyt stråtag. Listen er endnu længere, og vi kan ikke opfylde 

alle ønsker, men vi er i den heldige situation, at vi hvert år kan realisere en eller flere investeringer. 

 

Tilbagemeldingerne fra klubbens gæster og spillere er ofte fulde af lovord over den flotte bane og 

det hyggelige klubhus. Men vi får dog også bemærkninger omkring den manglende mulighed for at 

købe noget at spise. Det prøver vi i den kommende sæson at råde bod på. Vi planlægger at starte 

vores egen produktion af simple madvarer, som f.eks. sandwichs. Der bliver også mulighed for at 

forudbestille lidt større og mere professionelle retter udefra. Erfaringen i løbet af sæsonen vil så 

vise, om vi skal gøre det til en permanent ordning. 

 

Til slut vil vi fra bestyrelsen gerne sende en rigtig stor tak til klubbens personale, som hver dag yder 

en forbilledlig indsats og service overfor medlemmer og gæster. En særlig tak skal også gives til de 

cirka 100 frivillige, som hjælper til i klubben og som sørger for, at vi har en flot og velfungerende 

klub. Og sidst, men ikke mindst, en stor tak til klubbens medlemmer, der hver især er med til at gøre 

Maribo Sø Golfklub til en af Danmarks bedste golfklubber. 

 

Tak for en dejlig sæson 2021, og velkommen til en ny og spændende sæson 2022.  

 


