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Kære golfmedlem, 

Vi siger farvel til vinteren og goddag til den nye sæson 2022. Vinteren, specielt rågerne, har været noget 

hård ved vores bane. Der er nogle områder på banen, som skal repareres - herom senere i brevet. 

En dato, som er værd at lægge mærke til, er søndag den 24. april. Her afholdes Golfens Dag med et 

spændende program, startende kl. 10. Invitér en eller flere af dine venner med til at prøve golfsportens 

lyksaligheder. De nye potentielle golfere vil modtage instruktion og få lejlighed til at prøve spillet på banen 

uden at de absolut skal forpligte sig til medlemskab eller lignende. Og bagefter er der spisning og hyggeligt 

samvær. 

Dansk Golfunion og GF-Forsikring har startet et samarbejde, som kan give dig flere fordele. Blandt andet 

kan du – ganske gratis – få udbetalt en kontant præmie når og hvis du laver hole-in-one. Det eneste du skal 

gøre er at registrere dig via dette link:  https://www.gfforsikring.dk/holeinone 

Generalforsamlingen 
Årets generalforsamling blev afholdt i Maribohallerne. Fremmødet var ganske pænt med ca. 80 personer. 

Mødet foregik forholdsvist hurtigt og smertefrit. Hvis du har interesse, kan du læse bestyrelsens beretning 

for 2021 på klubbens hjemmeside. 

Regnskabet for 2021 viste et tilfredsstillende resultat på 457 t.kr. i overskud. I budgettet for 2022 forventer 

vi et overskud på 429 t.kr. Hvis vi kan holde dette niveau i de kommende år, vil der være råd til at foretage 

forskellige forbedringer. Som eksempler kan vi nævne, at vores banemaskiner trænger til en opgradering, 

stråtaget skal snart udskiftes, arbejdsfaciliteterne for greenkeeperne skal moderniseres, og der er adskillige 

flere investeringer på tegnebrættet og ønskelisten. 

Vi måtte sige farvel til Jens Ødegaard efter mange års tjeneste i bestyrelsen og for klubben. Mange tak til 

Jens for hans store arbejde. Heldigvis mister vi ikke Jens fuldstændigt, han vil stadigvæk være aktiv i 

klubben med forskellige opgaver og med at klippe græs. 

Den nye mand i bestyrelsen er Allan Christensen, som de fleste sikkert kender fra hans arbejde i 2010Vin & 

Velsmag, en af klubbens trofaste sponsorer. Vi ønsker Allan velkommen til et spændende arbejde med at 

udvikle Maribo Sø Golfklub til en endnu bedre klub. Den nye bestyrelse ser nu sådan ud, 

Niels Gram, Formand og Baneudvalg 

Jan Nyborg, Næstformand og Turneringsudvalg 

Ole Nielsen, kasserer og Introudvalg kontakt 

Allan Christensen, Husudvalg 

Susanne Keller, Sekretær og Medlemsudvalg 

Anders Michaelsen, Sponsor- og Markedsføringsudvalg 

Peter Skjold, Shop- og Danmarksturneringsudvalg, Ungdomsudvalg kontakt 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gfforsikring.dk%2Fholeinone&data=04%7C01%7C%7Cf5d358a1bf134684b79608d9f5373c44%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637810439848638746%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=fsLoW83QfycbGlaFaF8PNxRTWXfy9FXT2KTIANqP0yc%3D&reserved=0


  

Fokusområderne for bestyrelsens arbejde i 2022 – udover den daglige drift - vil være at skaffe endnu flere 

medlemmer til klubben, introducere vores madkoncept og sørge for at udgifterne ikke løber løbsk. 

Mulighed for at købe mad – og ny kaffemaskine 
Fra denne sæson vil vi selv producere sandwichs (kylling med bacon), som vi stiller til salg i køleskabet ved 

øl-automaten. Vi har fortsat ikke noget cafeteria eller lignende, men nu vil det altså være muligt gennem 

høflig selvbetjening at købe lidt mad til at stille sulten. Mejra vil lave dem om morgenen i den mængde, 

som vi forventer at kunne afsætte i løbet af dagen. Det er ikke sikkert, at vi altid rammer plet, så vi kan 

derfor ikke garantere, at der altid vil være sandwichs til rådighed. Hvis du vil være helt sikker, så kan du 

kontakte sekretariatet i forvejen, så reserverer vi den ønskede mængde til dig. 

Du kan også, hvis I er en lidt større gruppe, forudbestille lidt mere ’avanceret’ forplejning. På klubbens 

hjemmeside kan du læse hvad og hvor du kan forudbestille. Som udgangspunkt skal du bestille mindst 24 

timer, inden du skal bruge maden. Betalingen klarer du i shoppen. 

I løbet af april bliver der sat en ny kaffemaskine op i klublokalet. Det bliver en helt ny maskine med 

mulighed for at købe alle typer kaffe brygget på friskmalede bønner. Og du kan betale med Dankort. En 

tiltrængt fornyelse! 

Banen netop nu 
Som skrevet i indledningen, så har rågerne været slemme ved vores bane i denne vinter. I deres søgen efter 

lækre larver kan de med deres store næb rive græsset op i store flager med det resultat, at vores fine 

fairways kommer til at ligne en pløjemark. Det vil tage noget tid at reparere disse skader, fordi der skal sås 

nyt græs, som skal etableres, inden vi kan bruge områderne igen. 

I mellemtiden har vi indført en midlertidig lokalregel, som tillader at man – uden strafslag - dropper sin bold 

uden for det beskadigede område, hvis man skulle være så uheldig at lande der. Det er spilleren og 

markøren, der sammen afgør om man er i området og hvor, der kan droppes. Områderne vil altså ikke blive 

specielt markeret. 

For at reducere disse skader fremover, overvejer vi at bygge og opsætte mange flere stærekasser overalt på 

banen. Stærene spiser nemlig larverne i løbet af sommeren, så der ikke er nogle tilbage til rågerne! Men – 

det er ikke budgetteret, så vi må se om vi kan finde pengene et eller andet sted. 

I denne sæson vil vi fortsat passe vores bane efter den sædvanlige standard – den bedste! Derudover vil vi 

plante nogle nye træer, som det er beskrevet i klubbens masterplan. Der vil også blive tyndet ud i træerne i 

de områder, hvor de efterhånden har vokset sig store og tætte. Vi vil også prøve at gøre vores greens en 

smule hurtigere at putte på. Måske vil du opdage det i løbet af sæsonen! 

 

 

Vi ønsker alle klubbens medlemmer en rigtig god og spændende sæson med masser af golfspil og 

spændende oplevelser.  


