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Den 26. februar 2020 kl. 19.00 

På bestyrelsens vegne skal jeg aflægge beretning for den forgangne sæson 2019. En sæson der er 

forløbet godt, idet vi ikke havde de samme vejmæssige problemer som i 2018, hvor vi var udsat for 

en ekstrem tørkeperiode, hvor golfbanen nærmest var svedet helt af. 

I 2019 har vi haft lidt af hver. Der har været tørkeperioder, men der har også været nogle meget 

fugtige perioder, og det har givet vor greenkeeper nogle udfordringer, men som altid, er de blevet 

løst. 

Der er især to ting, som sæsonen vil blive husket for, nemlig bøvl med Tee-sted arealet ved hul 10, 

og så opsigelse af samarbejdet med Maribio Sø Golfklub. De to ting vil jeg vende tilbage til senere, 

men her indledningsvis skal lige nævnes, at vi i juni måned fik en del avisomtale på grund af tyveri 

af bolde fra driving range. Disse bolde blev kastet rundt i Nakskov, og Politiet kom på sagen. Det 

lykkedes at finde de personer der stod bag tyveriet, og der er blevet rejst sigtelse mod dem. Vi har 

kort før jul fået nogle få bolde og et par kurve tilbage. Hvor mange bolde vi har mistet er svært at 

sige, og derfor har vi heller ikke rejst noget krav, og jeg tvivler også på, at vi ville få noget ud af det. 

Som altid vil jeg indledningsvis takke alle de medlemmer, som har ydet en frivillig indsats i løbet af 

sæsonen. Uden denne indsats vil det ikke være muligt at drive vor klub, og når jeg siger vor klub, 

så mener jeg det virkelig. Det er jeres klub, og ikke min, eller bestyrelsens klub. Men 

medlemskredsen har valgt os til at få dagligdagen til at fungere, og det gør vi gerne. Til gengæld så 

håber vi også, at man møder op, når vi kalder på hjælp. Og heldigvis er der da også mange, der 

melder sig, når vi kalder. Jeg ser frem til, at vi også i den nye sæson vil få den frivillige hjælp der 

skal til for at få klubben til at fungere. 

I det følgende vil jeg komme ind på de forskellige tiltag og aktiviteter der har været i klubben i 

2019. 

Medlemstal 

Medlemstallet er altid noget der har interesse for medlemskredsen, men også for øvrige 

interessenter, idet medlemstallet også er en indikator for, hvordan det går klubben, ikke mindst 

økonomisk. Mange har en opfattelse af, at hvis man ikke har en 600-700 medlemmer, så kan man 

ikke drive en golfklub. Men det kan man faktisk godt, og det synes jeg vor klub er et godt eksempel 

på, men det kræver en stram styring af finanserne, gode medarbejdere og mange frivillige der 

giver en hånd med. 



Da jeg i beretningen sidste år oplyste medlemstallet, der var blevet indberettet i december 2018, 

da var det samlede medlemstal 384, hvoraf kvinderne udgjorde de 129 og mændene 255. 

Da vi i december 2019 indberettede medlemstal, var det samlede medlemstal nøjagtig det samme, 

nemlig 384, men der var en lille forskydning mellem kønnene. Nu fordelte det sig sådan, at der var 

2 kvinder flere og 2 mænd mindre. Vi kan altså konstatere, at vi har været i stand til at holde 

medlemstallet, og det synes vi i bestyrelsen er flot, særlig når vi hører fra DGU, at der på landsplan 

er en mindre nedgang i det samlede medlemstal. 

Ser vi det samlede medlemstal, og på hvordan medlemmer fordeler sig aldersmæssigt, ja så er det 

fortsat sådan, at gruppen 70+ er den største, nemlig 127, og næststørste gruppe er 60-69 år med 

104 medlemmer tæt forfulgt af gruppen 40-59 år med 102. Med hensyn til børn og juniorer, så må 

vi desværre se i øjnene, at det er svært at tiltrække de unge. Vor udfordring er, at vi ligger et 

stykke uden for Nakskov, hvor det i dag kræver, at forældrene transporterer børnene. Klubber 

som ligger i byområder har nemmere ved at tiltrække børn og unge. Vi vil gerne have flere, og 

derfor er det rigtig godt, at vi har fået et medlem, Kate Hjort, til at være tovholder på denne 

gruppe. Der vil blive forsøgt flere forskellige tiltag i foråret, og lad os håbe det bære frugt. 

Når vi har formået at fastholde det samlede medlemstal fra 2018 til 2019, så skyldes det især den 

kæmpe indsats, der er blevet ydet fra begynderudvalgets side. De nye prøvemedlemmer, som er 

kommet, er der blevet holdt fast om, og der er virkelig blevet gjort meget af begynderudvalget for 

at holde dem til ilden, og vi havde en god pro, Thomas Greisgård, som forstod at tage hånd om de 

nye. Ud af de 26 nye der kom, er det lykkedes at få de 24 til at indmelde sig i klubben. Det er bare 

så flot. En kæmpe tak for indsatsen til alle de, der har været med omkring begynderne, og 

bestyrelsen håber meget, at det igen i den nye sæson kan lykkes at tiltrække lige så mange nye, vi 

får brug for dem. 

Der er altid nogen som falder fra af forskellige årsager. Nogen flytter fra området, andre mister 

lysten, eller dåbsattesten bliver for gul. Men så er der også nogen, hvor livet pludselig alt for tidligt 

stopper. Sådan er livet, og vi kan ikke rigtig gøre noget ved det, andet end at sende dem, der har 

forladt os alt for tidligt en tanke. Ære være deres minde. 

Samarbejdet med Halsted Kloster Gods 

I det daglige forløber samarbejdet godt med vor udlejer, og vi render ikke hinanden på dørene. Vi 

havde i midten af januar et møde, hvor vi orientere om situationen i klubben. Halsted Kloster 

oplyste, at de forventer at bortforpagte al deres jord her i foråret, men golfbanen bliver ikke en 

del af det. Den vil blive hos Halsted Kloster, og det ligger Greven meget på sinde, at de der 

forpagter jorden er hensynsfulde over for golfklubben med fx gyllespredning og pløjning op til skel.  

Vi fik også et tilsagn om, at der vil blive set på varmtvandsproblematikken i vort køkken, og at man 

gerne vil være sponsor til den kommende Pro-Am match, når det nu er 25. gang den afholdes. 



Vi er enige om, at vi på et tidspunkt skal have strikket en ny lejeaftale sammen, og indtil det 

kommer på plads, så kører vi efter en midlertidig aftale der løber frem til udgangen af 2020.  

I sidste års beretning omtalte jeg den problematik der var opstået omkring det trekantede areal, 

ca. 600 m2, vi disponerer over ved tee-stedet på hul 10. Arealet blev for mange år siden stillet til 

rådighed for klubben af Efterskolen, men da Halsted Kloster havde opsagt et andet areal, som 

Efterskolen havde lejet til hestefold, så så Efterskolen sig nødsaget til at opsige vor aftale om vor 

dispositionsret til det trekantede areal. En rigtig bøvlet situation, idet vort tee-sted ville blive 

ødelagt, hvis vi ikke længere kunne disponere over arealet. 

Efter mange besøg hos henholdsvis Greven og Forstanderen lykkedes det at lande en aftale om 

arealet, så vi fortsat kan disponere over det. Jeg kan fortælle en lang historie om 

forhandlingsforløbet, men det skal jeg skåne jer for, og blot nævne, at vi endte op med, at vi nu 

lejer arealet af Efterskolen, foreløbig for en 5-årig periode med mulighed for at forlænge aftalen, 

og det er godt nok, bare ærgerligt, at vi har fået mindre lejeudgift på sagen. 

Vi har fortsat ikke fået en afklaring på den sag vi har i Landsskatteretten om for meget betalt 

grundskyld, og vi må nok forvente, at der går en rum tid endnu, inden vi har en afklaring. 

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med Halsted Kloster Gods. 

Sponsorer 

Uden sponsorer vil det være svært at få de økonomiske ender til at nå sammen, og heldigvis 

lykkedes det for sponsorudvalget at få fornyet og indgå nye aftaler, så vi i 2019 kom i hus med en 

pæn sponsorindtægt. 

Det kommer ikke af sig selv, der skal virkelig gøres et stykke arbejde for at få nye aftaler i hus. Vor 

nye tovholder på sponsorarbejdet har fået sat tingene i system, og det er da også lykkedes at få 

nogle nye sponsorer i hus. Til gengæld er der desværre også nogen der er faldet fra, blandt disse 

et par hulsponsorer, så vi nu har et par huller på den store bane, hvor vi mangler sponsorer 

Vi må konstatere, at det fra år til år bliver mere vanskeligt at få nye sponsorer, og derfor vil jeg 

gerne på bestyrelsens vegne opfordre medlemskredsen til aktivt at være opmærksomme på 

mulige nye sponsorer.  

En stor tak til sponsorudvalget for indsatsen, og held og lykke med arbejdet her i foråret. 

 

 

 

 



Greenfee gæster 

Vi har i sæsonen 2019 haft næsten det samme antal greenfee gæster som i den foregående 

sæson. 

Vi er fortsat med i samarbejdet omkring Golf og Go´nat, hvor vi via dette samarbejde har haft lige 

under 300 gæster. 

Ud over Golf og Go´nat samarbejdet har vi også samarbejdet med Nordic Golfers og Golf 

Connection, men disse samarbejdspartnere har ikke leveret det antal gæster, som vi nok havde 

forventet de ville, og derfor har vi ikke på nuværende tidspunkt fornyet samarbejdsaftalen med 

Nordic Golfers. Den indtægt, der kom fra dette samarbejde, kunne ikke dække den udgift vi havde 

ved at være med. 

Der er greenfee gæster, der har Golfhæftet, som er et kort, der giver rabat på greenfee. Vi har 

oplevet, at der er flexmedlemmer fra andre klubber, som har golfhæftet, og som så kun har betalt 

halv greenfee. Vi har her op til den nye sæson meddelt Golfhæftet, at vi ikke acceptere golfhæftet 

til flexmedlemmer. Når man betaler et lavere kontingent, så må man betale fuld greenfee. 

Det vil igen i år være muligt at købe Golfhæftet igennem klubben, og dermed give klubben en 

mindre fortjeneste pr. solgt kort. Der vil snart blive skrevet ud omkring dette i et nyhedsbrev. 

Vi får gennem sæsonen en del tilbagemeldinger fra vore gæster, og det er positive ting der 

kommer. Stor tilfredshed med vor bane og ikke mindst meget stor tilfredshed med den velkomst 

og service man bliver mødt med, når man ankommer til klubben. Der er selvfølgelig også ting som 

vi kan gøre bedre, og en af de ting der til tider bliver nævnt er vor skiltning på banen, så som 

placering next-tee skilte. Sådanne meddelelser skal vi være opmærksomme på og få rettet op på. 

Der er en opgave for baneudvalget op til den nye sæson.  

Banekontrol 

Også i 2019 havde vi en gruppe til at køre banekontrol, og det er vi i bestyrelsen meget tilfredse 

med. Vi tror, at ordningen har en stor præventiv effekt, idet der ikke er blevet taget nogen i at 

spille på banen uden at have betalt for det. 

Tak til gruppen og vi håber meget, at I også i den kommende sæson vil påtage jer opgaven. 

Banerne 

Jeg indledte denne beretning med en kort omtale af vejrforholdene i 2019, og man kan jo næsten 

ikke i dag undgå at komme ind på klimaforandringer og følgerne af disse. 

Der har i vort lille land været stor forskel på, hvor meget nedbør vi har fået. Nogle dele af landet 

har fået meget store mængder, medens vi her på Lolland har fået mindst. Lige omkring 600 mm er 



det blevet til i 2019. Temperaturmæssigt var de første vintermåneder meget milde, så de 

medlemmer der gerne spiller hele året rundt har haft gode vejforhold, dog er det et problem, at 

de høje temperaturer giver græsset gode vækstmuligheder selv i december og januar måned. 

Storstrømmens Golfklub har således slået deres fairways og green i december. Det er da en 

bekymrende udvikling, og hvis gennemsnitstemperaturen vedbliver at stige i de kommende år, og 

dermed meget milde vintre, så vil græsslåning hele året da blive et tema. Det håber jeg ikke bliver 

aktuelt, idet vi har brug for de tre måneder til at banepersonalet kan afvikle ferie og afspadsering. 

Når vi taler klimaforandringer, så handler det også om faunamiljøet, og det er noget DGU går 

meget op i, og hvert år bliver der uddelt en miljøpris til en klub, som har gjort en indsats for at 

forbedre miljøet. En af de ting, en del klubber har gjort, er at så markblomster på steder på banen, 

hvor der er plads til det, til gavn og glæde for insekterne. Det kan jo være, at vi også skal overveje 

at gøre det samme på vor bane. 

I de perioder, hvor vi har fået rigtig meget nedbør, har vi undgået, at der som i tidligere år, har 

stået vand på banen, og det kan nok hænge sammen med, at vi har fået spulet alle vore dræn, og 

at vandstanden i Halsted Å ikke på noget tidspunkt har stået så højt, at den er gået over sine 

bredder. Helt fri har vi dog ikke været, idet der på hul 14 og ved starten af hul 17 til tider har været 

meget vådt. Og her i februar må vi desværre konstatere, at banen flere steder har fået nye søer, 

og banen nu i en periode har været lukket. 

Når vi taler om vand, så har vi også nogle mindre søer rundt om på banen, og her har 

sivbevoksningen bredt sig meget de senere år, og derfor bør vi nok snart overveje, at få gjort 

noget ved det. Søerne på par-3 banen er nu næsten helt vokset til af siv. Her i foråret vil der blive 

samlet bolde op vore søer, idet vi har indgået en aftale med et svensk dykkerfirma, der har 

specialiseret sig i det. Vi vil få et mindre beløb pr. bold de samler op.  

I 2018 fik vi udarbejdet et dræningsprojekt og forsøgte at få tilskud fra A.P. Møllers fond, men det 

lykkedes ikke. I stedet har vi søgt Lolland Kommune om tilskud. Ansøgningen blev sendt i foråret 

2019, og efter at have afventet på et svar i nogle måneder, blev der rykket. Her januar 2020 har vi 

så fået en tilbagemelding, og vor ansøgning vil blive vurderet ud fra nogle nye kriterier, som er 

knyttet op til Lolland Kommunes masterplan for kultur og fritidsområdet. Mit bud er, at vi ikke får 

en krone. Ansøgningen vil komme til behandling den 5. marts 2020. Det er utroligt, at der skal gå 

et helt år for at få en ansøgning behandlet. 

I 2019 har vi oprustet bemandingen på banen, idet vi fik en mulighed for at ansætte en 

jobtræningsperson i et flexjob på meget fordelagtige vilkår. Vedkommende har været hos os i en 

lang årrække i jobprøvning m.m. men er nu ansat. Hertil kommer, at vi fik endnu en person i 

jobtræning, en kvinde, som blev så glad for jobbet, at hun gerne vil uddannes som greenkeeper. 



Jobcenteret så meget gerne at vi kunne indgå i et samarbejde om dette, og en aftale kom i hus, så 

her fra marts måned i år, har vi en greenkeeperlærling ansat. Vi søgte om at blive godkendt som 

uddannelsessted, og blev godkendt, så det bliver rigtig spændende at følge. 

Ud over det ansatte personale har vi jo også en fast kreds af frivillige, der giver en hånd med på 

banen. Uden denne kreds af frivillige på banen kunne vi ikke have en bane i den stand, som vi har. 

Og vi håber, at der i den kommende sæson vil være nogen der melder sig, når vi kalder på hjælp, 

og her tænker jeg ikke mindst på ”tirsdagsholdet”, hvor det har knebet lidt med deltagelsen. Vi er 

fortrøstningsfulde og ser frem til, at vi også i 2020 vil få en bane, der står flot og skarp. Det gælder 

både 18 huls banen, men også par-3 banen, som måske skal have lidt ekstra opmærksomhed i år. 

Med hensyn til maskinparken, så er der ved afslutningen af sæsonen blevet brugt nogle penge til 3 

nye brugte maskiner. Vi fik et rigtig godt tilbud på nogle maskiner, som vi godt kunne bruge, og det 

kan jo ikke undgås, at maskineriet bliver slidt, så meget som det nu kører. Vi har for det meste 

altid købt nyt brugt, men der er en vis risiko ved sådanne køb, idet der ikke gives garanti for 

holdbarheden. 

Pro og Shop 

Vi havde indgået en aftale for 2019 med Maribo Sø Golfklub om såvel protræner som shop, og det 

har overordnet set forløbet godt. Medlemskredsen var meget tilfreds med pro-en og shoppen 

kørte faktisk også godt, bortset fra, at vi måske nok skulle have haft lidt højere provision af salget. 

På et tidspunkt hører vi så et rygte om, at vor samarbejdspartner var begyndt at tale om, at 

samarbejdet omkring pro-en nok ikke kunne fortsætte i 2020, da de selv ville disponere over ham 

100%. Shoppen hørte vi ikke noget om. 

Hen på efteråret får vi så aftalt et møde med repræsentanter fra Maribo Sø, og her bliver det klart, 

at prosamarbejdet ikke kunne forlænges, men at vi godt kunne fortsætte med shopsamarbejdet. 

Vi var kede af, at vi ikke kunne fortsætte prosamarbejdet, idet det fungerede meget 

tilfredsstillende og dækkede vort behov, men sådan skulle det ikke være. 

I bestyrelsen besluttede vi, at når Maribo Sø ikke ville samarbejde omkring pro, så ville vi ikke 

fortsætte samarbejdet omkring shoppen, og vi drøftede så alternative muligheder. 

For at gøre en lang historie kort, så endte det med, at vi tog kontakt til den tidligere pro i Maribo, 

Jeremy, og fik en aftale i hus med ham. Og med hensyn til shoppen besluttede vi at drive den selv, 

og vi har indgået en god aftale med Backtee omkring golftøj og bags. En aftale, hvor vi får varerne i 

kommission, og således ikke skal have likvider bundet i et varelager. Der er dog ting, som Backtee 

ikke kan levere, og der skal vi selv stå for indkøbet og finansiere et varelager. 

Sekretariatsholdet er med på projektet, og vi har en forventning om, at vi kan tjene en skilling på 

shoppen, hvis ellers medlemskredsen støtte op om den og ikke handler alle mulige andre steder. 



Nævnes skal dog, at golfkøller/jern m.m ikke vil være en del af varesortimentet i shoppen på 

nuværende tidspunkt. Men vi arbejder på, at finde en løsning så det kan bestilles hjem, hvis der er 

et medlem, der ønsker en bestemt ting. 

Det vil give lidt ekstra arbejde, men det bliver forhåbentlig også lidt sjovere for shop personalet, 

når vi får noget mere fortjeneste til klubben. Det bliver spændende at følge. 

Sekretariatet 

Forud for sæsonstarten var bemandingen på plads, og vi har nu et rigtig godt hold, som gør et 

fantastisk stykke arbejde. Og det er også med stor glæde, at alle har meldt sig under fanerne igen 

til den nye sæson 2020. 

Vi havde et ønske om, at der også i weekender, og på helligdage, skulle være åbent i nogle timer, 

så at green-fee gæster og egne medlemmer har mulighed for at handle og blive serviceret. Det 

ville kræve noget mere fra holdet, men der var opbagning til det, og der blev udarbejdet en 

vagtplan, hvor weekenddage gik på skift. 

Vi åbner sekretariat og shop den 6. april.  

Jeg vil gerne takke alle på sekretariatsholdet for indsatsen i 2019 og også tak for tilsagnet om at 

være med i 2020.  

Klubhus og bygninger 

Som alle kan se, så er klubhuset ved at trænge til en kærlig hånd igen, selvom det ikke er så mange 

år siden, det sidst fik en ordentlig omgang, men sådan er det med gamle bygninger, så vi må se, 

hvordan vi får taget hul på opgaven igen. 

Terrassen ved klubhuset har vi et ønske om, at den bliver rettet op, så hele terrassen bliver i et 

niveau. Vi har indgået en aftale med Krogsbølle gruppen, som også stod for maling af maskinhuset 

og huset på driving range, om at udføre arbejdet, når de får tid til det, og vejret arter sig til den 

slags arbejde. Det vil være fint, hvis projektet kan være færdigt til åbningsmatchen. 

Midt på sæsonen fik vi nye parasoller fra Carlsberg, og der kommer et par stykker mere her i 2020.  

Som altid har servicen fra vor restauratør været i top, og det har ikke været hendes skyld, at der til 

tider har været bøvl med øl automaten. 

Der skal lyde en tak til husudvalget for at der altid er pænt og rent i klublokalerne, og tak til 

restauratøren og hendes medhjælpere for altid god service.  

 

 



Matcher 

Som i de foregående år har der været et antal matcher med sponsor dækning, men også her 

mærker vi, at det er svært at skaffe nye matchsponsorer, når der falder nogen fra. Særlig på vor 

ProAm-match har vi en udfordring med at skaffe sponsorer, idet vi til denne match har store 

udgifter til præmier m.m., og der skal også gerne være et overskud på arrangementet, når der 

bliver lagt så mange kræfter i det, som der gør. Op til matchen ligger matchlederen næsten 

vandret i luften alle døgnets 24 timer for at få det hele klar. Det skal lige nævnes, at denne match  

bliver afholdt for 25. gang her i 2020. 

Også par-matchen blev et vellykket arrangement, og der har her i januar været henvendelser om 

at deltage i år. De matchansvarlige har givet tilsagn om at tage en tur mere i 2020 – tak for det. Jeg 

håber, de kan høre det helt ude i Thailand. 

Nye golfregler 

I 2019 trådte de nye golfregler i kraft, og op til sæsonstarten gennemførte Handicap- og 

regeludvalget en kursusrække for medlemskredsen. Der var en rimelig pæn tilslutning, men jeg 

tror, at der stadig er medlemmer, som kan have glæde af at deltage i et kursus, og der kan måske 

også være et par medlemmer, som ikke har bemærket, at der er kommet nye regler. Generelt set, 

så tror jeg faktisk, at det er gået meget godt med at vænne sig til de nye regler. Man kan jo også 

selv læse sig til de ændringer, der er kommet. En tak til dem som stod for kurserne. 

I 2020 skulle der så være trådt et nyt hcp-system i kraft, men af forskellige årsager har det ikke 

været muligt her i Danmark at nå, at få det hele på plads, så det er udsat til 2021.  

Afsluttende bemærkninger 

Jeg skal til at runde denne beretning over sæsonen 2019 af og håber, at jeg er kommet rundt 

omkring alle væsentlige ting, og skulle der være noget, jeg ikke har berørt, så er forsamlingen 

velkommen til at stille spørgsmål. 

Jeg har bevidst ikke berørt klubbens økonomi særlig meget, da vor kasserer vil tage sig af dette 

emne under et senere dagsordenspunkt. Men kan da røbe så meget, at det ikke er gået så dårligt 

endda, idet der er sorte tal på bundlinjen, men vi skal til at passe på vore likvide midler. 

Sidste år omtalte jeg klub jubilæum. I 2019, var det 25 år siden, at der blev afholdt stiftende 

generalforsamling i Vestlollands Golfklub. Det valgte bestyrelsen ikke at markere, men i stedet vil 

vi markere, at i juni måned 2021 er 25 år siden den første bold blev slået ud på hul 1 af daværende 

formand Niels Erik Bertelsen. Vi skal derfor snart i gang med at tænke tanker om, hvordan vi skal 

markere jubilæet, og gode forslag modtages gerne. Der skal nedsættes et jubilæumsudvalg, og 

bestyrelsen hører gerne fra medlemmer, som kan tænke sig at være med omkring planlægningen.  



Jeg vil gerne endnu en gang  takke alle, der har givet en hånd med for at få klubben til at fungere, 

og en særlig tak til bestyrelsen for indsatsen gennem hele året.  

Tak for ordet, og jeg overgiver hermed beretningen til forsamlingens videre behandling. 

 

Gert Meyer Madsen 

Formand. 

 

 

 

 

 


