
 

Mollerupvej 7 – 8240 Risskov - � 86 78 55 56 – mail: info@mollerupgolfclub.dk 

Mollerup Golf Club 
 

Bestyrelsesmøde 
 

Onsdag d. 28. april kl. 16.30 

 

 
Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 28. april 2014 kl. 16.30 i klubbens lokaler 
Mollerupvej 7 – Risskov. 
 
Tilstede: H.C. Ralking (HC) 
 Niels Halleløv (NCH) 
 Knud Høgh (KH) 
 Niels Thyssen (NT) 
 Tove Vestergaard (TVP) 
 Martin S. Pedersen (MP) 
 Jakob Søholt (JS) 
Tilforordnede: 
 Jan Lauridsen (JL) 
Afbud: 
 Nina Adsersen (NA) 
 Thor Petersen (TP) 
 Marianne Maegaard (MM) 
 

Dagsorden som følger: 
1. Godkendelse af referater fra ordinært bestyrelsesmøde 26. marts 2014 og ekstraordinært bestyrel-

sesmøde 22. april 2014. 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
 
3. Orientering fra  

a) Formanden 
b) Golfmanageren 
c) Udvalgene 

 
4. Økonomi, herunder: 

a) Status likviditet og budget 
b) Opfølgning på ekstraordinært bestyrelsesmøde 22. april 2014 
c) Baneservice 

 
5. Driftsoptimering 
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6. Evaluering af Golfens dag 
 

7. Udvalg – forslag til medlemmer 
 
8. Status på projekter: 

a) Hul 15 
b) Peters gård 
c) Overdækning af driving range 
d) Tordenhytter 
e) Solceller 
f) Vandtank/bassin 
g) Evt. pedelbolig 

 
9. Eventuelt 
 
10. Næste møde: - 
 
11. Personale og fortrolige sager 
 

 
1. Godkendelse af referat 

• Referaterne fra bestyrelsesmøderne 26. marts og d. 22. april (ekstraordinært) 2014 blev 
godkendt og underskrevet 

 
2. Godkendelse af dagsorden 

• Den udsendte dagsorden blev godkendt 
 

3. Orientering fra 
 

o Formanden (HC) 
HC orienterede om en disciplinærsag med et medlem. Sagen har været drøftet grundigt 
med DGU’s jurist. Regel- og Handicapudvalget – som har bemyndigelsen i disciplinærsager - 
har besluttet, at vedkommende medlem får 3 mdr.´s karantæne fra spil og ophold på Mol-
lerup Golf Clubs anlæg gældende fra 1. maj.  
 

o Golfmanageren  
Status medlemmer er 1066 senior, 49 junior, 56 ungdom, 5 long distance, personale og 
kontingentfri 25 samt 22 prøvemedlemskaber. P.t. 32 udmeldelser pr. 01. juli 2014.  
Der er d.d. indspillet kr. 63.000,- i greenfee. 
Statistikker fra Golfspilleren i Centrum er nu på vej og kan derfor snart bruges fremadret-
tet. Nye informationer følger på næste BM. 
Det nye telefonsystem i MGC er fuld integreret og fungerer efter hensigten. Der arbejdes 
på at gøre det endnu bedre. 
MGC er tilmeldt Golfhæftet. P.t. har 1 person benyttet sig af ordningen. 
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JL kigger på nye og bedre muligheder i Golfbox, så banen kan udnyttes bedre – evt. holde 
tidsbestillingen åben med advarsel om et senere arrangement, i stedet for blokere 2-3 ti-
mer før et arrangement. Det giver folk mulighed for at vurdere, hvor mange huller de kan 
nå, inden banen skal forlades. Greenfeegæster kan evt. tilbydes ½ greenfee i det tidsrum. 
 

o Turneringsudvalg 
Knud har været til og bestået eksamen i Turneringsledelse – Tillykke. 
Regionsgolf er godt i gang og Knud følger nøje med, om holdene leverer de forventede re-
sultater, da der en del nye, der gerne vil deltage. 
Knud vil slå et slag for SEGAF - Senior Elite Golf Amatør Foreningen – i Seniorklubben. Det 
er for spillere med et hcp. på 12 (herrer) og hcp. på 15 (damer) i aldersgruppen +50 (da-
mer)/+55 (herrer).  
Pga. problemer med Golfbox, kan der ikke indberettes scores og laves rangliste fra Synoptik 
Cup. Der arbejdes på sagen og Golfbox håber at finde en løsning hurtigst muligt. 
 

o Husudvalg 
NH afventer, at Juul & Nielsen påbegynder udbedringen, som er foreslået af Syn og skøns 
manden. 
Der foreligger overslag på indretning af pedelbolig. Forslaget er stillet i bero indtil videre.  
NH ville gerne have maler repareret flere steder.  
 

o Trivsels- og kommunikationsudvalg 
NT oplyste, at Golfens Dag var en succes. Arrangementet var velorganiseret og der var sto-
re roser fra de fremmødte. Mange tak til de mange frivillige der hjalp hele dagen. 
Udvalget har næste møde d. 7. maj, hvor resten af 2014 planlægges. Her vil udvalget bl.a. 
kigge på hvorledes vi kan skabe opbakning til vores elitematcher/divisionsturneringer. 
 

o Baneudvalg 
JS orienterede om, at baneudvalget har første møde onsdag d. 30. april 2014. Udvalget vil 
prioritere, at få baneservice op at køre hurtigst muligt, især i primetime. Der bliver opstillet 
et vagtskema og lavet klare retningslinjer for beføjelser m.m. Baneservice skal primært væ-
re til stede i de perioder(primetime), hvor banen er mest booket. Der skal bruges ca. 5 per-
soner til at klare opgaven.  
Der har været uheld på 2 greens i forbindelse med, at greenkeeperne har priklet vores 
greens. Men greens forventes OK igen inden for kort tid. 
Informationsniveauet til medlemmerne skal forbedres på diverse medier. Et ønske er en in-
formationstavle ved siden af boldrenden. Her kan eksempelvis orienteres om greenkeeper-
nes arbejde og andre hændelser på banen. 
 

o Erhvervs- og Sponsorudvalg 
HC orienterede om, at det første møde med det nye E&S-udvalg vil blive afholdt snarest. 
Der er afholdt to møde i Mollerup Business Club, et opstartsmøde for sponsorer og poten-
tielle sponsorer samt et morgenmøde med træning og 18 hullers golf. Næste arrangement 
bliver med Leif Nyholm, der kommer og holder en klinik i MGC/MBC. 
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JL fremsender en opdateret liste over klubbens sponsorer til TVP. 
o Begynderudvalg: 

Onsdagsturneringerne kører planmæssigt med ca. 30 deltagere pr. gang. 
 

4. Økonomi, herunder: 
a) Status likviditet og budget 

Likviditet og budget blev gennemgået på ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 22. 
april.  

b) JL oplyste, at Econta (nyt økonomisystem) er oppe at køre inden d. 1. juli 2014.  
Som det første prioriterer bestyrelsen at få udfærdiget et nyt likviditetsbudget, som 
rundsendes så snart det er udfærdiget sammen med en resultatforventning. 
De rapporter bestyrelsen ønsker er: en saldobalance, en afvigelsesrapport, en likvidi-
tetsstatus, en medlemsstatus og en resultatforventning. 

c) Der blev diskuteret, hvordan vi kan tiltrække flere hjælpere til baneservice. Baneud-
valget arbejder videre med sagen. 

 
5. Driftsoptimering 

OK vil kigge på vores forbrug og fremkomme med et tilbud. Vi køber store mængder brændstof til 
greenkeeperne, bruge en del strøm og påtænker måske solcelle anlæg - alt sammen er noget OK 
kan og meget gerne vil byde på. 
Ligeledes har MiljøRent været forbi og kigget på forholdene. De kommer ligeledes med et samlet 
tilbud på rengøringen i MGC. 
Der er indkøbt et whiteboard til greenkeeperne. Det skal være med til at skabe et bedre overblik i 
dagligdagen. 
 

6. Evaluering af golfens dag 
Det var et meget vellykket arrangement. Der kom ca. 75 personer. Alt klappede og fungerede opti-
malt til de mange besøgendes tilfredshed. Et par cafeborde til de nye gæster, hvor der kan stå et 
par medlemmer og svare på spørgsmål, vil gøre oplevelsen endnu bedre. Det samme vil gøre sig 
gældende med en personlig guide, der går med gæsterne hele vejen rundt og sørger for at de får en 
god oplevelse.  
Så konceptet er godkendt og vi er klar igen i 2015 – med et endnu stærkere koncept. 

 
7. Udvalg – forslag til medlemmer 

Baneudvalg: Karsten Kraglund indstillet og godkendt. 
Husudvalg: Martin Skovsboe Pedersen indstillet og godkendt 
HC og MSP vil holde et arbejdsmøde og lave en 1-5-10 årsplan. 
Årsplanen skal eks. indeholde konsekvenserne af problematikken af hullerne 14-15-16. Mulighe-
derne for Peters Gård vedr. opførelse af en multihal med træningsfaciliteter m.m. Kodeordet er 
Low budget.  
Samtidig vil de kigge på strukturen og rollefordelingen i udvalgene. Hvem skal deltage i hvilke ud-
valg. Det skal så listes op, så ansvarsfordelingen er kendt.  
MSP stillede spørgsmålstegn ved FU og ØK-udvalget og deres berettigelse. 
Det blev besluttet at nedlægge de to udvalg. TPV er uenig. 



 

Mollerupvej 7 – 8240 Risskov - � 86 78 55 56 – mail: info@mollerupgolfclub.dk 

 
8. Status på projekter: 

a)    Hul 15  
b)    Peters gård  
c)    Overdækning af driving range  
d)    Tordenhytter – intet nyt 
e)    Solceller – MGC er i dialog med OK 
f)    Vandtank/bassin – intet nyt / start 2015 / evt. inddrage Karsten Kraglund 
g)    Evt. pedelbolig – godkendelse foreligger  

 
a)+b) HC har aftalt møde med rådmanden (Borgerservice) for at drøfte situationen 

omkring hul 15 og Peters går. Ideen er at lave en partnerskabsaftale om miljø, 
kultur, energibesparelser, bæredygtighed og CSR. 

c)   Vi har fået en 1-årig byggetilladelse på overdækning af vores driving range.  
Midlerne fra TuborgFondet er brugt til indkøb af en ny boldvasker og boldma-
skine, til stor glæde for vores medlemmer. 
Boldmaskinen er bestilt og der arbejdes på et koncept til et nemt medlemssy-
stem samt poletter til de mange driving range gæster. 
P.t. arbejdes der på at skaffe de sidste penge til igangsættelse af overdæknin-
gen. Der arbejdes på at lave forskellige koncepter for løbende sponsorater, fa-
ste sponsorater samt et arrangementer, hvor overskuddet går til byggeriet. 
Der er arrangeret møde med JYTAS i juni. Går alt efter planen, går vi i gang 
med byggeriet til september. 

 
9. Eventuelt 

Ingenting 
  

10. Næste møder 
• 21. maj 2014 / 30. juni 2014 
 

11. Personale og fortrolige sager 
Ingenting 
 

Mødet blev hævet af formanden kl. 20.00 
 
Referent: Jan Lauridsen 
 
Godkendt af: 

HC Ralking  Niels Halleløv  Tove V. Pasalic  

Jakob Søholt  Knud Høgh  Marianne Maegaard 

Martin S. Pedersen Niels Thyssen 
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