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Maribo Sø Golfklub - Bestyrelsesberetning for 2022 

 

Generelt.   
2022 blev et normalt år – og alligevel var det helt specielt. Golfsporten oplevede på landsplan en 

vigende interesse, og som de fleste sikkert ved, så satte inflationen sit kraftige aftryk på 

omkostningerne. Maribo Sø Golfklub havde næsten status quo på antallet af medlemmer, greenfee-

indtægterne blev lidt mindre, men udgifterne blev væsentlig større end normalt. Sammenlignet med 

andre klubber klarede vi os dog rigtig godt. 

 

Klubben oplevede en stor medieinteresse sidst på året. Vi havde søgt og fået et tilskud til at bygge 

flere hundrede stærekasser og indkøbe en elektronisk fugleskræmmer. Omtalen startede i den 

lokale avis, Folketidende. Lidt senere blev vi kontaktet af TV2, som ønskede at lave et indslag om 

emnet i deres nyhedsudsendelse. Og DR’s P4 brugte såmænd også historien til et humoristisk indslag 

i deres søndag formiddags program. Så var den historie vist fortalt! Klubben fik også en meget 

positiv omtale i Golfavisen, der beskrev klubben og banen som ’en skjult perle’. 

 

En stor og glad nyhed kom i januar 2023, da vi blev kåret som Danmarks mest gæstfrie golfklub i 

2022, baseret på besvarelser fra flere tusinde brugere af ’Golfhæftet’. Det er meget godt gået af en 

mindre provinsklub i konkurrence med 185 andre klubber. 

 

Den mindre glade nyhed var, at klubbens mangeårige formand for ungdomsudvalget, Helle Nielsen, 

meddelte, at hun ønskede at trække sig fra posten. Det er Helles fortjeneste, at vores klub har en af 

de største og bedste ungdomsafdelinger i hele Danmark. Det kan vi se på antallet af juniorer og på 

de sportslige resultater. Mange tak til Helle for den formidable indsats gennem årene – vi skal gøre 

vores bedste for at videreføre det gode arbejde. 

   

Medlemmer. 
Der har i løbet af året været gennemført en række initiativer, som skulle tiltrække nye medlemmer 

til klubben og/eller holde på de medlemmer, vi allerede har. Det arbejde vil vi fortsætte med, så 

længe medlemstallet er mindre end 700 personer. Og ifølge statistikken fra DGI/DIF, der bruges som 

vores måleværktøj, var vi i gennemsnit 689 medlemmer i 2022. 

 

Én af tendenserne i golfsporten er, at flere medlemmer vælger en billigere og løsere tilknytning til 

klubberne ved at vælge et Flex-medlemskab. Vores klub var tidligere karakteriseret ved, at vi havde 

meget få Flex-medlemmer. De seneste år har vi dog konstateret en stigning i denne kategori, så vi nu 

ligger på et niveau, der svarer til landsgennemsnittet (ca. 20% af medlemmerne). Det kan potentielt 

skabe et problem med at hverve frivillig arbejdskraft, og økonomisk er det en udfordring. 

 

Økonomi. 
Et årsresultat på 342 t.kr. er mindre end det budgetterede overskud på 421 t.kr. Men set i lyset af de 

meget kraftige og historiske prisstigninger på mange produkter, så er det et ganske tilfredsstillende 

resultat.  

Bestyrelsens langsigtede strategi er at skaffe så mange og forskelligartede indtægter til klubben som 

muligt. Klubben er placeret i et geografisk område, hvor rekrutteringsgrundlaget for medlemmer er 
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begrænset, og derfor vil vi gerne gøre os mindre afhængige af kontingentindtægterne. Igennem de 

senere år har vi øget greenfee indtægterne med ca. 200 t.kr. Udlejning af golfbiler har passeret 100 

t.kr. Vi har en stabil fortjeneste på 150-200 t.kr. fra klubbens golfshop. Vi udlejer klubbens træner for 

ca. 70 t.kr. årligt. Sponsorindtægterne er efterhånden kommet op på et niveau omkring 350 t.kr. I 

2022 startede vi produktion og salg af sandwich, og det har øget omsætningen med mindst 50 t.kr. 

Alt i alt havde klubben en omsætning på 5,7 mio.kr. i 2022, hvoraf kontingenterne udgjorde 2,8 

mio.kr, svarende til 49%. Hvis vi bruger 2015 til sammenligning, så var kontingenterne på det 

tidspunkt 76% af de samlede indtægter på 4,5 mio.kr. 

Vi vil fortsat prøve at skaffe endnu flere indtægtskilder. I 2023 starter vi salget af strøm til elbiler, og 

det er planlagt at anlægge P-pladser med strømudtag til autocampere. 

 

De seneste 2-3 år har vi, takket været den gode 

økonomi, været i stand til at investere i 

forskellige aktiver. Der er blevet indkøbt 6 

brugte golfbiler, som nu bidrager positivt til 

indtjeningen. Klubbens greenkeepere har købt 

en brugt greenklipper, en ny banebil og en brugt 

teestedklipper. Og maskinhallen er ved at blive 

udvidet med ca. 50%.  

 

 

Banen og klubhuset 
Foråret startede med en grim oplevelse. Råger havde i løbet af vinteren ødelagt store områder på 

vores fairways i deres jagt efter føde. Vi måtte indføre en lokal regel om frit drop på disse områder. 

Vores greenkeepere var absolut ikke stolte ved situationen, men takket et hurtigt 

reparationsarbejde, en ekstra græssåning og god hjælp fra klubbens frivillige, så kunne vi i slutningen 

af maj igen spille på normal vis. 

Og banen blev endnu en gang passet på bedste vis. Det bemærkes også af klubbens gæster, som 

beskriver Maribos bane som én af Danmarks smukkeste og mest velplejede bane. Journalisten fra 

Golfavisen, som besøgte klubben i juni måned mente, at vi havde de bedste greens øst for Storebælt 

– sådan! 

 

Områderne i og omkring klubhuset blev på vanlig vis passet og plejet efter de bedste principper af 

klubbens frivillige hjælpere. Vi andre tager det måske som en selvfølge, at der er rent og pænt, når vi 

sidder og hygger os efter en golfrunde. Men det kommer absolut ikke af sig selv. Så husk at sende en 

venlig bemærkning næste gang du ser klubbens frivillige arbejde for, at du kan have det rart og 

hyggeligt. 

 

Sporten 2022 
Maribo Sø Golfklub markerede sig med bravur i 2022.  

Klubbens drenge-juniorer var rykket op i første division, og vi var spændte på at se hvordan de ville 

klare sig overfor de store klubber med masser af medlemmer og penge. De klarede det til UG! 

Førsteholdet spillede om oprykning til elitedivisionen, men blev slået lige akkurat på målstregen. 

Tillykke med det gode resultat! 

U25-holdet, som er et blandet pige-og drengehold, nåede til finalerne i turneringen, og her spillede 

de sig til en flot bronzemedalje. 
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Danmarksturneringsholdet rykkede op i anden division, så modstanden var noget større, end vi 

havde været vant til. Men holdet klarede sig rigtig godt, og vi bevarede pladsen i divisionen. 

Iris Christoffersen stillede op til Danmarksmesterskabet i Superveteran rækken, og vinderen blev Iris 

– igen, igen. Stort tillykke til Iris. 

Regionsgolfen blev også en succes i 2022. Vi havde seks hold med i turneringen, og alle hold blev 

enten nr. 1 eller 2 i deres puljer. Holdene i C-rækken og Superveteran C spillede om finalepladserne, 

men måtte se sig besejret i henholdsvis semifinalen og kvartfinalen.  

Klubmesterskaberne blev afviklet i weekenden 27.-28. august med 40 deltagere – vi kan godt være 

mange flere til næste gang. Den efterfølgende weekend var der finalerunder i hulspilsmesterskabet 

med nogle gode og spændende matcher.  

I 2022 blev der gennemført 5 klubmatcher, som alle havde en pæn tilslutning.  Vi genfødte 

traditionen med at fejre klubbens fødselsdag i juni måned med en Sommermatch og -fest, hvor vi 

spiller hyggelig golf om dagen, og om aftenen/natten fornøjer vi os med grill, dans og musik – en stor 

succes for de fremmødte. En stor succes oplevede vi også med vores ’professionelle’ turnering 

sponseret af LOU Revision, som blev afviklet fredag den 10. juni med et udsolgt felt og super 

sommervejr. 

 

Fremtiden 
De næste par år ser ud til at blive økonomisk udfordrende. Golfsporten oplevede øget interesse og 

tilgang i 2020 og 2021. Nu ser det ud til, at hverdagen atter har meldt sin ankomst. DGU forventer et 

fald i antal medlemmer og spillede runder i 2023. Det skal vi sandsynligvis også indstille os på i vores 

klub. Det betyder faldende indtægter og dermed færre midler til investeringer, forbedringer og 

udvikling af klubben 

På den sportslige front er vi mere fortrøstningsfulde.  Klubbens juniortrup er meget stærk og 

talentfuld, så de vil helt sikkert hive nogle gode resultater hjem. Vores Danmarksturneringshold på 

herresiden ser ud til at have etableret sig i 2. division.  

 

Hvis vi tager de lange briller på og skuer længere frem, så vil bestyrelsen gerne arbejde for at vi 

fortsætter arbejdet med at sprede vores indtægtskilder, og dermed bliver mindre afhængige af 

golfkontingenterne. Vi er nået et stykke af vejen, men vi kan komme endnu længere. Vores 

aktiviteter er stadigvæk baseret på golfspil på vores flotte 18-hullers bane – i sæsonen. Hvis vi skal 

sprede vores risiko og sikre vores fremtid, så vil det hjælpe, hvis vi som klub kan tilbyde flere og 

forskellige aktiviteter - om sommeren og om vinteren. Dermed kunne vi opnå en bredere 

medlemsskare og skabe aktivitet i klubben hele året. Der er ingen konkrete planer, men 

mulighederne er mange. 

 

Personale, frivillige og klubbens støtter 
Maribo Sø Golfklub er i den heldige situation, at vi har verdens bedste personale! Mejra, Claus, 

Thomas, John og Per, suppleret med Flemming i sæsonen, knokler tidligt og sent for at du og vores 

gæster kan få en dejlig og positiv oplevelse på klubbens bane og ved klubhuset. Og de gør det rigtig 

godt. Dem skal vi værdsætte og passe på, så de ønsker at blive hos os i rigtig lang tid. 

 

Klubbens ’usynlige’ personale er de cirka 100 frivillige hjælpere, som bruger deres fritid på at hjælpe 

os andre med at lære golfspillet, afvikle turneringer, vedligeholde banen og huset, og meget mere. 

Uden disse hjælpere ville vi ganske enkelt ikke have en klub, som kunne fungere. Mange tak for jeres 

indsats. 
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Klubben støttes af mange firmaer og forretningsdrivende. De yder en betragtelig hjælp til klubbens 

drift, som vi er meget taknemmelige for. Som medlem kan vi give noget tilbage til vores sponsorer 

ved at vælge dem, når vi handler. 

 

Tak for en god sæson 2022, og velkommen til en ny og spændende sæson 2023.  

 


