
MOLLERUP GOLF CLUB 

Bestyrelsesmøde 

17. februar 2009 
 

Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 17. februar 2009 
i klubbens lokaler Mollerupvej 7 – Risskov.  

Til stede:   Jørgen Østergaard Nielsen 
  Jørgen Winther 
  Torben Thomasen 

  Marianne Maegaard 
 Henrik Vinther   
  Niels Eilif Hansen 
  Charlie Herbst 

 
Fraværende:  Bjarne Svensson 
  Hans Chr. Bech Thøgersen  

 

  

Den udsendte dagsorden er som følger: 

1. Godkendelse af referat/er. 
2. Orientering fra  

• Formanden 
1. Repræsentantskabsmøde i DGU 

• Forretningsføreren 
1. Tyverier 
2. Vedligeholdes af greenkeeperhuset samt hallen 
3. Orientering om tilgang af nye medlemmer 

• Udvalgene 
Der er skriftlige indlæg fra diverse udvalg. Indlæggene vedlægges 
som bilag 1 - 3 

3. Regnskab: 
• Balance pr. 31/12-2008 (bilag 4) 
• Balance pr. 31/01-2009 (udgår) 
• Budget 2009-02-10 (bilag 5) 

1. Indskud 2010 
2. Kontingent 2010 

4. Byggesagen (Formanden): 
• Debatmøderne 
• Hvad nu 

5. Enkeltsager 
• Medlemsundersøgelsen (Niels Eilif) 
• Ordinær generalforsamling (formanden) 

6. Eventuelt 
7. Næste møde 



1.  Godkendelse af referat 

Referater fra mødet den 17. december 2008 og 19. januar 2009 blev godkendt og 
underskrevet.  

2. Orientering fra: 

• Formanden 

Formanden orienterede om DGU´s repræsentantskabsmøde der afvikles her i 
Århus den 21. marts 2009. 

Fra Mollerup Golf Club deltager formanden – baneudvalgsformanden og 
forretningsføreren. 

• Forretningsføreren 

1. Der har på 4 dage været 3 indbrud i klubbens lokaler. Der er stjålet tøj fra 
pro-shoppen – fjernsyn og øl fra The. 19. Hole. Ud over de stjålne effekter er 
der ikke ubetydelige omkostninger til reparation af vinduespartier mv. 

Det blev besluttet at opstille projektører, der aktiveres ved bevægelse. Det 
blev pålagt forretningsføreren at undersøge priser for TV-overvågning. 

2. Greenkeeperhuset samt materielhallen er i en meget dårlig 
vedligeholdelsesstand. Der er rådne sternbrædder samt gavlparti, der er 
meget dårlig. 

Der kontaktes håndværkere for udbedring af skaderne. Der indhentes tilbud 
på maling af greenkeeperhuset og materielhallen blandt klubbens sponsorer.  

3. Der er siden udsendelsen af breve vedr. optagelse af nye medlemmer 
kommet 130 nye medlemmer i klubben.  

• Udvalgene 

Informations- og trivselsudvalget – Medlemsundersøgelsen er nu 
gennemført, og der er indgået 521 besvarelser, hvilket giver en 
besvarelsesprocent på 49. Udvalget finder besvarelsesprocenten meget 
tilfredsstillende. DGU er ved at bearbejde materialet og vil præsentere 
resultaterne for bestyrelsen og udvalget den 2. marts 2009. Formen for 
præsentation af resultaterne for klubbens medlemmer skal samtidig afklares. 
Ligeledes skal afklares, hvilke handlinger undersøgelsesresultaterne lægger op 
til. 
 
Næste nummer af Molligan er under forberedelse. Planlægges udsendt ved 
sæsonstart primo april. 
 
Ny hjemmeside er under forberedelse med Tove Vestergaard som ny 
webmaster. Forventes klar til sæsonstart 

Bestyrelsen tog udvalgets orientering til efterretning. 



Baneudvalget – Banestatus: OK set efter årstiden, men der er en del frostskader på 
greens, efter spil i frostvejr. 

 Søerne ser fine ud efter opgravning i efteråret 

 Keeperne er begyndt at rydde op i haven ved hovedhuset – der er fældet træer, som er 
rådne, og der er ryddet op i buskadset. Det gamle net pilles ned, og der sættes ikke 
noget nyt op lige nu. Haven vil stadig være out of bound, indtil andet bestemmes. 

Der købes nye pup-op markeringer til meter markeringer – sponsor er OK Benzin. 

 Træer, der er ved at gå ud, forsøges erstattet – gerne med træer fra andre steder fra 
arealet. 

Materiale til ny baneguide skal være færdig inden den 25. februar og herefter sættes den 
i trykken. Materiale vedr. sponsor skal være opdateret snarest.  

 Fremtidigt arbejde i baneudvalg:  

Baneguide - Årsplan for banen - Opdatering af oversigtkort - Beskrivelse af vores 
banevision - Prøveplantning af træer - Grønt regnskab - Input til årsrapport til 
generalforsamlingen. 

Taget til efterretning. 

Turneringsudvalg, begynderudvalg, handicapudvalg  

Turneringsprogrammet 2009 foreligger nu til orientering og ”godkendelse” af 
bestyrelsen – programmet er planlagt ud fra principperne om at ”favne bredt”.  
 

Vi har indlagt flere forskellige turneringsformer end tidligere og der er i 
program-sætningen taget behørigt hensyn til, at weekenderne ”altid” har én 
turneringsfri dag, og helligdage i foråret er ligeledes friholdt. Og greenkeeperne 
har været taget i ed.  

Turneringsprogrammet blev taget til efterretning. Programmet vil blive indlagt i 
næste nummer af Molligan, ligesom det vil blive udlagt på klubbens hjemmeside. 

I turneringsudvalget er taget initiativ til afholdelse af kursus i turneringsledelse. 
Det er fastlagt til lørdag d. 7. marts i tidsrummet 10.00 til 14.45.  
 

Udgangspunktet er Mariannes deltagelse i DGU turneringsledelse I. Merete 
(dommer) og Henrik (baneudvalg) har lovet at være medundervisere. 
Programmet er udformet som en blanding af ”tavleundervisning”, information og 
gruppearbejde med cases. 

Godt initiativ 

Klubbens generelle turneringsbetingelser (2009) er blevet opdateret.  
 
Turneringsbetingelserne vil blive udlagt på klubbens hjemmeside, ligesom de vil 
blive ophængt på opslagstavlen i klubhuset. Klubberne i klubben vil ligeledes få 
dem tilsendt. 

 



Begynderudvalget arbejder på program for sæsonen. 
 
Toges til efterretning 
 
Handicapudvalget –  
Rating af banen – med ikrafttræden til sæsonstart 2009. 
Udformning af lokale regler klar. 
 
Omratningen af banen har betydet en lille ændring for herrerne. Det er 
besluttet, at medlemmerne beholder handicappet. Dette betyder til gengæld, at 
der er lavet nye konverteringstabeller, der vil have gyldighed fra sæsonstart 
2009.  
 
De nye lokalregler vil blive ophængt på opslagstavlerne i klubben. 

 
Så har jeg også lige kigget på klubbens ”ordensregler”- seneste udformning 
stammer fra 2003: 
DGU skriver om ordensforskrifter: 
 

”Ordensforskrifter må som nævnt ikke sammenblandes med lokale regler. 
Ordensforskrifter er lokale færdsels- og etiketteregler, som angiver de særlige 
lokale hensyn, som spillerne skal tage til hinanden, til banen og til omgivelserne 
i øvrigt. 

Det er praktisk at bekendtgøre de vigtigste ordensforskrifter sammen med de 
lokale regler og angivelser af banens markering, men det skal ske i et særskilt 
afsnit under overskriften: Ordensforskrifter. 

Som ordensforskrifter skal man ikke gentage eller omskrive de almindelige 
etiketteregler, som findes forrest i golfreglerne. De må forudsættes bekendt.”  

Det var arbejdet med udformningen af de lokale regler, der inspirerede til en 
gang ”grundig oprydning” og en adskillelse af golfregler, etikette, ordensregler 
mm. 

De nye ordensforskrifter vil blive ophængt på opslagstavlen i klubhuset, ligesom 
de vil blive udlagt på klubbens hjemmeside. 

3.  Økonomi 

Balancen pr. 31. december 2008 blev fremlagt. Regnskabet med bilag bliver 
afleveret til ekstern revisor mandag den 23. februar 2009. Forventer færdigt 
årsregnskab retur i løbet af ca. 2 uger.  

Balancen viste et flot resultat, og toges til efterretning. 

Budgettet for 2009 toges til efterretning. Budgettet udviste et fornuftigt 
overskud.  

 

Bestyrelsen besluttede at indstille til generalforsamlingen følgende beløb vedr. 
Indskud og kontingent for 2010: 



Indskuddet for 2010 fastholdes til 7.500 kr. for senior medlemskab 

                                                 1.250 kr. for ungsenior 

Kontingent for 2010 blev fastsat til 5.400 kr. for senior medlemskabet, hvilket er 
en stigning på 200 kr. i forhold til 2009. Stigningen skulle kunne dække 
almindelige prisstigninger. Øvrige kategorier af medlemskaber tilrettes 
procentuelt i forhold til ovennævnte stigning på 200 kr.  

4. Generelle sager 

• Byggesagen 

Der har i uge 6 været afholdt 2 debatmøder med fremlæggelse af 4 forskellige 
alternative forslag. Debatmøderne blev afviklet i en god tone med livlig debat. 

Bestyrelsen besluttede i den forbindelse, at formanden kontakter de 4 
forslagsstillere og indkalder dem til et fælles møde med bestyrelsens 
byggeudvalg. Mødet afvikles i uge 9. 

Bestyrelsen forventer ikke at have noget materiale klart til den kommende 
ordinære generalforsamling. Noget nyt vil efter bestyrelsens opfattelse først 
kunne fremlægges til en ekstraordinær generalforsamling sidst på foråret. 

Formanden orienterede om, at han og Jørgen Winther havde haft et møde med 
Søren Møller vedr. istandsættelse af nuværende køkken, ligesom der blev 
diskuteret ny indkøb af enkelte maskiner. Vi håber på, at en enkel 
istandsættelse vil kunne få godkendelse af myndighederne, således at køkkenet 
vil kunne åbne til sæsonstart.  

5. Enkeltsager 

• Medlemsundersøgelsen – punktet udgår. Se under orientering fra 
trivselsudvalget. 

• Ordinær generalforsamling – generalforsamlingen afholdes den 26. marts 
2009 kl. 19.00. Mødet afvikles i samme lokale som den ekstraordinære 
generalforsamling den 13. januar    

Forretningsføreren udarbejder forslag til dagsorden, og sender denne til 
formanden. 

Det blev besluttet, at samtlige udvalg fremsender skriftlige indlæg til 
beretningen til forretningsføreren, som skal have indlæggene senest den 10. 
marts 2009 kl. 12.00 

6. Eventuelt: 

Der var intet til eventuelt. 

 

7. Næste møde: 

Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde den 12. marts 2009 kl. 17.00 



Møde blev hævet kl. 21.30 af formanden.  

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 


