
MOLLERUP GOLF CLUB 

Bestyrelsesmøde 
17. december 2008 

 

Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 17.december 
2008 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 – Risskov.  

Til stede: var bestyrelsen + forretningsføreren – afbud fra Henrik Vinther  

Den udsendte dagsorden er som følger: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
2. Orientering fra  

• Formanden  
• Forretningsføreren 
• Udvalgene  

3. Regnskabsgennemgang balance pr. 30/11-08 
4. Generelle sager 

• Byggesagen  
• Ventelisten (bilag udsendt) 
• Medlemsundersøgelsen 
• Budget 2009 til endelig godkendelse 

5. Enkeltsager: 
• Ingen sager p.t. 

6. Eventuelt 
7. Næste møde 

 

1.  Godkendelse af referat 

Referatet fra mødet den 19. november 2008 blev godkendt.  

2. Orientering fra: 

• Formanden 

Formanden have ikke noget specifikt til orienteringspunktet, idet det meste ville 
komme under punkt 4.  

• Forretningsføreren 

1. Forretningsføreren stillede forslag om greenfee for sæsonen 2009 således: 

Hverdage  300 kr. 

Weekend og helligdage 350 kr. 

Bestyrelsen tilsluttede sig denne mindre forhøjelse af greenfee, som er 
konkurrencedygtig med omkringliggende baner.  

2. Der er fra chefgreenkeeperen fremkommet en anmodning om fældning af 
træerne på parkeringspladsen. Begrundelsen er at disse træer (popler) er 



meget dårlige, og med den erfaring der er efter fældningerne langs vejen på 
hul 1, er der en rimelig risiko for, at de vil vælte i en kommende storm. 

Bestyrelsen tilsluttede sig denne anmodning.  

3. DGU afholder repræsentantskabsmøde den 21. marts 2009 på SAS 
Scandinavia Hotel, Århus. 

• Udvalgene 

Informations- og trivselsudvalget – Niels Eilif orienterede om at der nu 
bliver arbejdet intenst med den nye hjemmeside, og at denne forventes at være 
klar til sæsonstart 2009 

  
3.  Økonomi 

Balancen pr. 30. november 2008 blev fremlagt. Balancens tal fremviste et 
tilfredsstillende resultat. 

Generelle sager 

• Byggesagen 

Formanden orienterede om status på byggesagen. Der er nu fremkommet 
detaljerede tegninger for den nye bygning og ombygningen af det eksisterende 
klubhus. De i sidste referat omtalte jordbundsundersøgelser viste, at det ikke 
ville være nødvendigt med pilotering af nybygningen. Der er også taget kontakt 
til en landskabsarkitekt vedr. gårdmiljø og parkeringsanlægget. Også fra 
landskabsarkitekten er der fremkommet tegninger. Der er også fremkommet 
budgettal for hele projektet. 

Bestyrelsen tog formandens orientering til efterretning.  

Der blev på mødet også diskuteret forskellige finansieringsplaner, bl.a. blev 
diskuteret ren finansiering ved kontingentstigning, samt forskellige løsninger 
med ekstra indskudsbetaling til klubben. I alle tilfælde blev der også diskuteret 
optagelse af nye medlemmer. 

Det blev besluttet, at de af forretningsføreren fremlagte forslag alle kunne 
bruges. Der blev nedsat et hurtigt arbejdende udvalg bestående af Jørgen 
Winther, Torben Thomassen og Charlie Herbst, der skulle tage kontakt med et 
finansieringsinstitut for en nærmere drøftelse af finansieringsforslagene. 

Projektforslaget med tegninger og finansieringsforslag, som skal behandles på 
den ekstraordinære generalforsamling, skal udlægges på hjemmesiden og 
ophænges på opslagstavelen,  gerne inden jul og senest den 30. december 
2008. 

• Ventelisten. 

Det blev besluttet, at det af forretningsføreren fremsendte forslag tages op efter 
den ekstraordinære generalforsamling. 

  



• Medlemsundersøgelsen. 

Forslag til medlemsundersøgelsen er nu færdigt fra udvalget og fra DGU´s side. 
Undersøgelsen vil blive igangsat den 15. januar 2009. 

Med et par mindre ændringer godkendte bestyrelsen oplægget til gennemførelse.  

• Budget 2009. 

Der blev fremlagt endelig budget for 2009, der udviste et overskud på ca. 300 
t.DK. Budgettet er udarbejdet uden hensyntagen til et eventuelt nybyggeri. 
Såfremt et sådan kommer, vil budgettet efter al sandsynlighed blive ændret på 
flere poster. 

Bestyrelsen besluttede at færdigbehandle det fremlagte budget efter den 
ekstraordinære generalforsamling. 

5. Enkeltsager 

Der var ingen enkelt sager til dagsordenen. 

6. Eventuelt: 

Der var intet til dette punkt. 

7. Næste møde: 

Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde den 07. januar 2009 kl. 17.00 

Møde blev hævet kl. 20.30 af formanden, der ønskede alle en god jul.  

Referatet er sendt og skrevet af: Charlie Herbst 

Godkendt af: 

 

Jørgen Østergaard                                   Torben Thomassen 

 

 

Jørgen Winther                            Henrik Vinther               Marianne Maegaard 

 

 

Niels Eilif Hansen                         Hans Chr. Bech Thøgersen Bjarne Svensson 


