
MOLLERUP GOLF CLUB 

Bestyrelsesmøde 
07. maj 2008 

 

Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 07. MAJ 2008 i 
klubbens lokaler Mollerupvej 7 – Risskov.  

Til stede: var bestyrelsen + forretningsføreren.  

Inden mødet startede, var der arrangeret fotografering af bestyrelsen. Steen Bach var inviteret 
til en afskedsmiddag i pausen. Steen Bach blev her takket for det store arbejde han gennem 
årerne havde gjort for klubben. 

Den udsendte dagsorden er som følger: 

1. Godkendelse af referat/er. 
a) Fuldstændigt referat (bilag 1) 
b) Referat til offentliggørelse på hjemmeside 

2. Orientering fra  
• Formanden  
• Forretningsføreren 

1. Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions Medlemmer mv. (bilag 2) 
2. Tilbud på maling af bagladen (bilag 3)  

• Udvalgene  
3. Regnskabs gennemgang (vil blive udleveret enten på mødet eller en dag før) 
4. Byggesagen (Formanden) 
5. Enkeltsager 

• Arbejdsfordeling mellem udvalg og sekretariat (Henrik Vinther) 
• Ændring af forretningsordenens § 9 (Niels Eilif) (bilag 4) 
• Skrivelse fra Ulla Bonde (bilag 5) 
• Indhegning til golfbiler (Charlie) 

6. Eventuelt 
7. Næste møde 

 

1.  Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt og underskrevet.  

 

2. Orientering fra: 

• Formanden 

Projekteringsarbejdet for klubhuset er midlertidig sat i bero, indtil Århus kom-
mune har godkendt handlen. Faktura fra Arkitema betales og der er dermed af-
regnet for det indtil nu udførte arbejde.  

 

 



• Forretningsføreren 

Der er nu etableret en kollektiv ansvarsforsikring for samtlige danske golfklubber 
der er tilknyttet Dansk Golfunion. Forsikringen dækker for de skader der eventu-
elt kan ske i forbindelse med udøvelse af golfspillet. Der kan kort oplyses om, at 
dækningen dækker for de skader det enkelte medlem påføre en anden, og så-
fremt der ikke kan identificeres en skadevolder, er klubben nu dækket ind i så-
danne tilfælde. 

Der er nu fremkommet et tilbud på maling af Bagladen, tilbudet gælder fra den 
1. garageport til og med gavlen op mod hovedbygningen, og omfatter 1 gang 
Træ og fasadevask mod alger mm. samt 2 gange Træbeskyttelse i farven sort. 
Tilbudet er på 15.000 kr. + moms. 

Forretningsføreren oplyste om, at der også er venteliste på tilgangen af juniorer. 
Det er derfor vigtigt, at alle der har med junior at gøre giver denne besked til 
eventuelle nye juniorspillere.  

Bestyrelsen besluttede, at forretningsføreren skriver noget om den kollektive 
forsikring på hjemmesiden, og henviser til forsikringsbetingelserne 

Bestyrelsen accepterede tilbudet på maling af bagladen, og arbejdet udføres 
hurtigst muligt.    

• Udvalgene 

Begynderudvalget – Onsdagsturneringerne er kommet godt i gang 
5 seniorer + 4 juniorer har været til prøve og bestået banetilladelse. 
Kennett Sørensen overtager teoriprøve for juniorer. 
 
Regel- og handicapudvalget - Charlie og jeg har været til regionsmøde i Ålborg omkring 
ændringerne i handicapsystemet 2008. 
 
Handicapregulering nu mulig for spillere i gruppen 18.5 til 54 på basis af spillede 9 huller. 
Det kræves at man spiller 9 huller – for-9 eller bag-9. Spiller man mere end 9 huller (10 eller 
flere) kan der ikke foretages regulering. Vi har allerede ”høstet” nogle erfaringer og vil i nær 
fremtid vurdere om det skal indskærpes yderligere, at spilles mere end 9 huller kan der ikke 
foretages regulering. 
 
Der er planlagt banegennemgang fredag d. 9. maj: Ulrik, Henrik, Merete og Marianne kører 
banen igennem og kigger på bl.a. markeringer.  
 
Der ytres ønske om hul 8 – markering af hazard – en længere pæl, der gør det muligt at se 
hazard grænsen fra teestederne. Hul 12 langs højre side – out of bounce markeringer mang-
ler. 
 
Turneringsudvalget - 10 % - reglen har allerede været i drift. Terminalen turneringen d. 4. 
maj opnåede ikke – trods fin bane og fine vejrforhold – de krævede 10 % scores i neutralzo-
ne eller bedre. 
 
Der er planlagt møde med turneringsledere onsdag d. 14. maj. Solveig og MM har revideret 
”køreplan” for turneringsledere. 
 
Løbende hulspil er programsat igen og det er spændende hvordan tilslutningen til turnerin-
gen bliver. Vi håber på rigtigt mange har lyst at deltage. 
 
 



 

Eliteudvalget - Udtager hold til danmarksturneringen i dag  

Fin Pugholm sagt ja til at være holdkaptajn for 3. divisionsholdet  

Klubmeddelelse fra DGU, hvor de ændre regler for fusionshold på opfordring fra 
Golf Team Aarhus. Skal lægge strategi sammen med andre fusionshold om de 
kommende år set i forhold til DGU proportioner.  

Gode resultater ved Royal tour i Trelleborg og Løkken  

Erhvervsklub - Stiftende generalforsamling gennemført, bestyrelse valgt + 
anmodning om at Henrik Vinther deltager fra Mollerup Golf Clubs side.  

Vedtægter og referat er lagt på Erhvervsklubbens hjemmeside.  

Konstitueret med følgende bemanding: 

Formand Henrik Vinther – Næstformand Claus Lauenborg - Kassere Poul Erik Ni-
elsen - sekretær Michael Hviid. 

Juniorudvalget - Juniorudvalget er briefet på diverse kontonr. når de skal afle-
vere bilag - venligst giv tilbagemelding såfremt det ikke følges. 

Per Weis har været i gang med oprydning af juniordelen på hjemmesiden. 
  
Per Weis stiller sig gerne til rådighed for nyt design af hjemmesiden generelt. 
  
Sportslige resultater: 
  

Fin start på DGU Holdturnering med flere sejre. 
Faxe Kondi Tour piger/Kai Løkke: Beate Nuppenau nr. 7 
Faxe Kondi Tour 1 i Greve: Bo Pugholm nr. 8 
Royal Kondi Tour 1 - damer: Jinjira nr. 15 
Rangliste turnering i Haderslev: Bo Pugholm nr. 32 

 
Informations- og Trivselsudvalget – Der ar været afholdt møde vedr. udgi-
velsen af Molligan. Efter dette møde havde Karsten Lorentzen og forretningsfø-
reren afholdt et møde med Løgstør Bogtryk. Trykningen vil ske på dette trykkeri. 

Materiale til indholdet af bladet er nu i fuld gang med at blive produceret, og 
forhåbentlig kommer bladet sidst i maj måned. 

Der er fra ”synkro.web”, som er leverandør at programmet til klubbens hjemme-
side, kommet meddelelse om at programmet ikke mere vil blive opdateret, og at 
der senest med udgangen af 2009 skal være overgået til anden leverandør. 
Sammen med ovennævnte meddelelse kom der henvendelse fra firmaet om, at 
selskabet var overtaget af TANGORA, et tilsvarende selskab, og at vi kunne få 
leveret dette firmas software som krone til krone levering. Altså en rabat på 
programmet for det samme beløb som vi havde givet for synkro.web. 



Der har så efterfølgende været afholdt et møde med en af TANGORAS agenter, 
der er blevet anmodet om at komme med et uforbeholdent tilbud på en ny 
hjemmeside.  

Bestyrelsen vil på næste møde blive orienteret om tilbudet. 

Baneudvalget – Der er kommet 2 nye udvalgsmedlemmer nemlig Pirko Faa-
borg og John Hartvig.  

Dorte Grau meddelte at hun ikke mere havde tid til at være formand for bane-
udvalget, ligesom hun ønskede at udtræde af bestyrelsen. Begrundelsen for 
denne beslutning var et nyt drømmejob, samt meget arbejde i den forbindelse. 
Dorte fortsætter som medlem af baneudvalget. 

Baneudvalget havde besluttet at afholde et heldagsmøde for at få udarbejdet en 
visionsplan for baneanlægget. Det var også besluttet at få udarbejdet en lang-
tidsplan for udskiftning af klippemateriellet. 

Der skal udarbejdes en ny Baneguide. 

Udvalget for afvikling af Kaupthing Tour – Der havde været afholdt et møde 
med Thomas Jensen for en nærmere briefing. Der skal helst findes 15 – 20 
hjælpere, heraf 3 til greenkeeperne. Derudover skal vi have fundet nogle perso-
ner til forcaddys og til score indberetter. Der er fuld forplejning til disse hjælpe-
re, ligesom de vil få en windbreaker. 

Det er aftalt, at banen lukkes fra for-9 fra onsdag kl. 16.00 til turneringen er 
færdigspillet fredag over middag. 

Bestyrelsen tog udvalgenes orienteringer til efterretning, og besluttede samtidig 
at tiltræde Erhvervsklubbens ønske om at Henrik Vinther bliver klubbens repræ-
sentant i Erhvervsklubbens bestyrelse. 

Informationsudvalget fik tilladelse til at gå videre med undersøgelsen af et nyt 
program til en ny hjemmeside. 

Grundet Dorte Graus fratræden og udmeldelse af bestyrelsen blev der fortaget 
en ny konstituering. Henrik Vinther blev valgt til formand for baneudvalget, og 
Bjarne Svensson blev ny elilteudvalgsformand. 

Formanden takkede Dorte for et usædvanligt stort arbejde gennem årerne både 
i bestyrelsen og i baneudvalget, og udtrykte stor beklagelse med Dortes valg, 
men udtrykte samtidig stor forståelse for valget. 

1. suppleanten Hans Henrik Bech Thøgersen vil blive indkaldt som bestyrelses 
medlem. 

3.  Økonomi 

Balancen pr. 3o. april 2008 blev fremlagt. Denne viste en god overensstemmelse 
med budgettet. Forretningsføreren oplyste, at kreditorsystemet nu er fuldt 
indarbejdet i regnskabet, dette vil betyde en meget bedre oversigt over det 
daglige regnskab, samt en meget bedre budgetopfølgnings mulighed. 



4.  Byggesagen 

Formanden orienterede om status for køb af stuehuset. Sagen er nu i 
Magistratregi, og der forventes snarest en afgørelse på sagen. Formanden havde 
et spinkelt håb om at sagen ville kunne behandles i byrådet på dets sidste møde 
i juni måned. 

Bestyrelsen tog formandens orientering til efterretning, og udtrykte enighed med 
formanden i dennes udlæning af problemet vedr. gården. 

   5. Enkeltsager: 

• Henrik Vinter efterlyste en klar arbejdsfordeling mellem udvalgene og sekretariatet. 

Det blev aftalt, at forretningsføreren indkalder samtlige udvalg enkeltvis for at aftale 
arbejdsfordelingen med det enkelte udvalg.  

• Niels Eilif Hansen havde et forslag om ændring af §9 i Forretningsordenen for Besty-
relsen for Mollerup Golf Club. 

”§ 9  

Referat 

Referat udsendes så vidt muligt senest  5 dage efter mødet via e-mail til bestyrelsen til 
godkendelse. Eventuelle tekstkorrektioner skal være meddelt forretningsfører senest 6 dage 
efter referatets udsendelse. Fremkommer der væsentlige ændringer, d.v.s. af ikke-
redaktionel karakter, afgør formanden, hvorledes der skal forholdes. 

Herefter er referatet foreløbig godkendt til offentliggørelse på klubbens hjemmeside. 

Forretningsføreren sikrer, at referatet straks offentliggøres på hjemmesiden, og at referatets 
beslutninger påbegyndes sagsbehandling. 

På førstkommende bestyrelsesmøde godkendes  referatet formelt. 

Følgevirkningen af ovenstående er en tilpasning af § 2, hvor pkt. 1 på dagsorden for 
bestyrelsesmøde ændres til 

1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde” 

Bestyrelsen tog ændringen til efterretning, dog med den ændring at der kom til at stå 5 

arbejdsdage i første linie. 

Ændringen vil blive indarbejdet i forretningsordenen, og bestyrelsen vil få en ny folder på 

næste møde. 

 

• Der var fra et medlem fremsendt en skrivelse, hvori medlemmet stillede følgende 
spørgsmål til bestyrelsen: 

1. Hvorfor hedder det stadig Junior- og Eliteudvalget 

2. Hvem er elitespiller i Mollerup Golf Club 



3. Er der en definition på en elitespiller i Mollerup Golf Club  

4. Hvorledes kom Henrik Vinther frem til et udgiftsbeløb på 161 kr. pr. medlem 
vedr. elitespillere. 

5. Hvor meget modtog Eliteudvalget i 2007 fra Erhvervsklubben. 

Bestyrelsen besluttede, at forretningsføreren udarbejder en kladde til et svar til 
medlemmet. Der skal ikke svares på hvem der er elitespiller i klubben.  

6. Eventuelt 

Hjertestarter – informations DVD – er tilgængelig, 15 minutters gennemgang på let forståeligt 
engelsk. Det undersøges om der kan etableres en forbindelse til hjemmesiden. Der arrangeres 
undervisning for alle i personalegruppen, ligesom der gives en undervisning til Klubberne i Klub-
ben. 

 
Forslag fra Marianne Maegaard om at indføre elektronisk boldrende og afskaffe ”spiralen” – 
kræver nærmere drøftelse på et kommende møde. 

 
7. Næste møde 

 
Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde den 16. juni kl. 17.00 
 

Møde blev hævet kl. 22.30 af formanden.  

Referatet er sendt og skrevet af: Charlie Herbst 

Godkendt af: 

 

 

Jørgen Østergaard                      Dorte Grau                     Torben Thomassen 

 

 

Jørgen Winther                            Henrik Vinther               Marianne Maegaard 

 

 

Niels Eilif Hansen                                      Bjarne Svensson  


