
MOLLERUP GOLF CLUB 

Bestyrelsesmøde 

30. april 2009 

 

Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 18.00 den 30. april 2009 i 
klubbens lokaler Mollerupvej 7 – Risskov.  

Til stede:   Jørgen Østergaard Nielsen 
  Jørgen Winther 
  Torben Thomasen 

  Marianne Maegaard 
 Henrik Vinther   
  Niels Eilif Hansen 
  Bjarne Svensson  
  Charlie Herbst 

 
Fraværende:  Hans Chr. Bech Thøgersen  
    

Den udsendte dagsorden er som følger: 

1. Godkendelse af referat 
2. Konstituering 

• Forretningsorden 
3. Orientering fra  

• Formanden 
• Forretningsføreren 
• Udvalgene - der er skriftlige indlæg fra følgende udvalg: 

4. Regnskab: 
• Balance pr. 31/03-2009  

5. Byggesagen (Formanden): 
• Møder i byggeudvalget 
• Hvad nu 

6. Enkeltsager 
• Medlemsundersøgelsen (Niels Eilif) 
• Opfølgning på Generalforsamlingen i marts 2009  
• Tilbygning til Maskinhallen (bilag vedlægges) 

7. Eventuelt 
8. Næste møde 

 

1.  Godkendelse af referat 

Referat fra mødet den 12. marts 2009. Tages med til underskrift på næste møde.  

 

 

 



2. Konstituering 

Konstituering fortsætter som i sæsonen 2008. 

• Jørgen Østergaard Nielsen: formand 

• Torben Thomasen: kasserer 

• Jørgen Winther: næstformand – formand for hus- og sponsorudvalget 

• Henrik Vinther: baneudvalgsformand samt medlem af eliteudvalget og erhvervs-
klubben 

• Marianne Maegaard: formand for begynderudvalget – handicapudvalget - turne-
ringsudvalget og ordens- og regeludvalget 

• Bjarne Svensson: formand for eliteudvalget 

• Niels Eilif Hansen: formand for Informations- og trivselsudvalget samt redaktions-
udvalget for bladet MOLLIGAN 

• Hans Christian Bech Thøgersen: formand for Juniorudvalget  

Forretningsorden blev godkendt, ligesom virksomhedsplanen, der dog skal tilrettes 
hvad angår afsnittet om Erhvervsklubben. 

Både forretningsordenen og virksomhedsplanen vil blive nyoptrykt og blive udleveret på 
næste møde. 

  

3. Orientering fra: 

• Formanden 

Formanden havde modtaget Århus Kommunes plan for vådområderne på nabo-
grundene. Oplyste at planen så ret fornuftig ud. 

Formanden sender planen til forretningsføreren, der videre sender denne til be-
styrelsen. Niels Eilf Hansen lægger den ud på hjemmesiden. 

• Forretningsføreren 

1. Oplyste, at de klubber, der var fremsendt anmodning om greefee aftaler til, 
havde meldt tilbage, at de alle havde indgået aftaler for sæsonen 2009. Dog 
var Tange Sø Golf Klub med i en 50% aftale, der gælder alle dage i ugen. 

• Udvalgene 

Informations- og trivselsudvalget – Årets første nummer af Molligan er 
udsendt primo april med Handelsbanken som portosponsor. Der er behov for 
flere redaktionsmedlemmer. Der tages kontakt til de medlemmer, der i 
medlemsundersøgelsen har givet tilsagn om at ville hjælpe med Molligan. Næste 
nummer planlægges at udkomme primo september. 



 
Der har været afholdt medlemsmøde med gennemgang af resultaterne fra 
medlemsundersøgelsen. Meget begrænset deltagerantal. Udvalget har iværksat 
en opfølgning på undersøgelsen for at sikre, at undersøgelsens resultater bliver 
vurderet og anvendt. 
 
Ny hjemmeside er sat i drift. Der er afholdt instruktionsmøde for de personer, 
der skal sikre, at hjemmesiden bliver løbende opdateret og brugt aktivt 
fremover. Det er vigtigt, at der er personer fra klubber og udvalg, der har 
ansvaret for respektive dele af hjemmesiden. Der er fortsat behov for en del 
tilpasninger, og det må forventes, at ibrugtagningen vil afsløre både fejl og 
mangler, som efterfølgende skal udbedres.  
 

Bestyrelsen vedtog, at der skal åbnes en debatside på hjemmesiden og tog 
udvalgets orientering til efterretning. 

Baneudvalget  

• Vil plante træer ved hul 6 til efteråret – uden for å beskyttelseslinjen  
• mulighed for jord til hul 7 teested ikke realistisk på nuværende tidspunkt – 

kommunen vil kunne principgodkende det  
• kommunen er meget tilfreds med søerne efter gennemgang 

• greens kommer fremad, men der er mange pletter med sneskimmel - evt. 
vinterlukning skal overvejes 

• sti ved hul 11-12 ved at blive lavet 
• bro ved hul 16/14 er i gang med at blive lavet 
• mål til baneguide mangler stadigvæk Pup up markering kommer inden længe 

Taget til efterretning 

Eliteudvalget 

                  Fusionsholdmøde fortsættelse af arbejdet i år  

Århus vil gerne ud – Claus Thorsen er imod - CT retur til Århus med info om at vi 
fastholder samarbejdet i 2. og 3. år og evt. med udvidelse på andre grupper – se-
nior, evt. herre på langt sigt.  

Taget til efterretning. 

Turneringsudvalg, begynderudvalg, handicapudvalg  

Onsdagsturneringerne er fuld gang – mange nye deltager. Teoriundervisning 
starter i begyndelsen af maj måned. 

Taget til efterretning 

Juniorudvalget – Pæn tilstrømning af nye juniorer, - nærmer os det maximale 
antal.  



Christian Trads er koordinator for onsdagstræningen. 
 
Taget til efterretning 

 

4.   Regnskab 

Balancen pr. 31/3 2009 blev gennemgået. 

Udviste et tilfredsstillende resultat, og toges til efterretning. 

5.  Byggesagen 

Der har nu været afholdt 3 møder mellem klubbens byggeudvalg og de 4 med-
lemmer, der havde indsendt alternative forslag til nyt klubhus. Der forsøges ud-
arbejdet et projekt, der kan tilfredsstille de forskellige behov. Formanden havde 
udarbejdet en ændring af grundplanen til det eventuelle nye klubhus.  

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og håbede på, at der kunne frem-
komme et fælles forslag. Såfremt der opnås enighed, vil et sådan forslag blive 
fremlagt en ekstraordinær generalforsamling, der så vidt muligt skal søges gen-
nemført inden sommerferien. 

6. Enkeltsager 

• Medlemsundersøgelsen – trivselsudvalget har fremsendt de i medlemsun-
dersøgelsen fremsendte kommentarer til de enkelte sektionsledere, der tager 
en snak med de ansatte vedr. undersøgelsen. Dog var der ikke taget skridt 
til, at Søren Møller var blevet orienteret endnu.  

Det blev besluttet, at Jørgen Østergaard Nielsen og Niels Eilif Hansen snarest 
tager samtalen med Søren Møller. 

• Opfølgning på den ordinær generalforsamling  

Et medlem havde på generalforsamlingen et oplæg vedr. junior og elite ud-
valgets brug af penge. Medlemmet havde den opfattelse, at eliteudvalget ik-
ke mere skulle finansieres via klubbens budget og regnskab. Medlemmet 
henviste blandt andet i sit oplæg til, at Aalborg Golf Klubs elite alene blev fi-
nansieret af sponsormidler.  

Der har fra MGC side været kontakt til Aalborg Golf Club for at høre, hvorle-
des de gjorde. Ligeledes er Aalborg Golf Clubs regnskab blevet fremsendt til 
MGC. Det blev fra Ålborg Golf Club oplyst, at den ovenfor nævnte oplysning 
var forkert, idet Aalborg Golf Klubs fremgangsmåde med elitens finansiering 
var nøjagtig den samme som i Mollerup Golf Club. Dette fremgår også tyde-
ligt Aalborg Golf Clubs regnskab for sæsonen 2008. Regnskabet er opbygget 
fuldstændig på samme måde som vores. Sponsorpenge som Aalborg Golf 
Club får ind, går, lige som vores, ind på én konto i regnskabet.  

Bestyrelsen besluttede at fremsende en skrivelse til det pågældende med-
lem, ligesom der vil blive udlagt en forklaring på klubbens hjemmeside, såle-
des at alle medlemmer vil få mulighed for at få den korrekte forklaring. 



• Tilbygning til maskinhallen – Der er et stor ønske fra banepersonalet om 
en tilbygning til maskinhallen, således at maskinerne kan beskyttes bedre 
modvejrliget. Der er i den forbindelse indhentet et overslag for en sådan til-
bygning. Det fremsendte overslag lyder på 582.500 kr. 

Bestyrelsen udtrykte tilkendegivelse af, at der nok snart skal laves en tilbyg-
ning, idet maskinparken nu er blevet så stor, at den eksisterende hal ikke 
kan rumme alle maskinerne. Sagen er udsat, og der skal, når den igen tages 
op i bestyrelsen indhentes, yderligere materiale og tilbud. 

Forretningsføreren fremlagde tilbud på køb af en stor fladskærm til brug til 
orientering af medlemmers og gæsters tider på golfbanen, ligesom den kan 
benyttes til turneringer og turneringsresultater mv. Prisen er 10.000 kr. incl. 
skærm – computer og software. 

Bestyrelsen godkendte forslaget.  

7. Eventuelt: 

Der var intet til eventuelt. 

8. Næste møde: 

Der afholdes nyt bestyrelsesmøde 19. maj 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  


