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MOLLERUP GOLF CLUB 

Bestyrelsesmøde 

19. november 2013 

 

Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 19. november 2013 i klubbens lokaler 

Mollerupvej 7 – Risskov.  

Til stede:   Hans Chr. Ralking (HC) 

  Niels Halleløv (NCH) 

  Thor Petersen (TP)   

  Marianne Maegaard (MM) 

  Poul Lindberg (PL) 

  Per Bech (PB) 

  Tove Vestergaard (TVP) 

  Knud Høgh (KH) 

  Jakob Søholt (JS) 

  Nina Adsersen (NA) 

 

Tilforordnede:  Charlie Herbst (CH) 

  Jan Lauridsen (JL) 

 

Fraværende:  ingen 

 

Referent:  Jan Lauridsen 

 

  Dagsorden: 

 

 

1. Godkendelse af referat fra 22. oktober 2013 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

 

3. Orientering fra  

a) Formanden 

b) Forretningsføreren 

c) Udvalgene 
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4. Økonomi – status budgettet 2013 og 2014 

 

 

5. Driftsoptimering 

a) Elforbrug 

b) Opstilling af trådløst netværk 

c) IP telefoni 

  

 

6. Status på projekter: 

a) Hul 15 

b) Peters gård 

c) Overdækning af driving range 

d) Tordenhytter 

e) Solceller 

f) Vandtank/bassin 

g) Evt. pedelbolig 

 

7. Forretningsplanen for 2014 – 16 

 

8. Eventuelt 

 

9. Næste møde(r) 

  

10. Personale og fortrolige sager 

 

Ad pkt. 1: Godkendelse af referat   

• Referatet fra d. 22. oktober blev godkendt 

Ad pkt. 2: Godkendelse af dagsorden 

• Forslag om at starte med budgettet - godkendt 

Ad pkt. 3: Orientering fra: 

a) Formanden 

b) Forretningsføreren 

c) Udvalgene 

• Udskudt til næste BM 

Ad pkt. 4: Økonomi og status – Budgettet 2013 og 2014 

Bestyrelsesmødet var et temamøde om økonomien.  Budget for 2014 (herunder likviditetsbudgettet) blev 

gennemgået nøje. Der var i bestyrelsen enighed om, at budgettet bør vise et overskud på min 300.000 kr. Der 

fremkom under gennemgangen en række forslag til budgetændringer, som Tove og Charlie vil indarbejde i 

det endelige budget, som forelægges bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde. Med de foreslåede ændringer 
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er budgettet acceptabelt, men der er dog fortsat grund til at følge den økonomiske udvikling nøje i 2014.  

I den generelle diskussion blev der givet udtryk for, at klubben har behov for at konsolidere sig med de 

udfordringer vi står over for (nye maskiner, mulig baneændring mv.). Der blev endvidere givet udtryk for, at 

et mere bæredygtigt budget ville være i balance, hvis faste indtægter modsvarer faste udgifter, f.eks. således 

at kontingenter (evt. + greenfee) kan modsvare primære drift).  

 

Ad pkt. 5: Driftoptimering: 

a) Elforbrug 

b) Opstilling af trådløst netværk 

c) IP telefoni 

 

• Udskudt til næste BM 

 

Ad pkt. 6: Status på projekter 

a. Hul 15 

b. Peters gård 

c. Overdækning af driving range 

d. Tordenhytter 

e. Solceller 

f. Vandtank/bassin 

g. Evt. pedelbolig 

 

Pkt. 6,c: 

JS gennemgik projektet. Der er endnu ikke taget endelig stilling til projektet, idet vi har et finansieringsbehov 

på ca. 130.000 kr. Der var enighed om foreløbig at søge byggetilladelse til projektet idet vi så sideløbende 

arbejde med finansieringen. 

• Resten udskudt til næste BM 

 

Ad pkt. 7: Forretningsplanen for 2014 – 16 

• Udskudt til næste BM 

 

Ad pkt. 8: Eventuelt:  

• Intet 

 

Ad pkt. 9: Næste møde(r) 

Mandag d. 16. december 2013 kl. 16.30,  mandag d. 13. januar kl. 16.30 (projektmøde) og mandag d. 27. 

januar 2014 kl. 16.30 
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Ad pkt. 10: Personale og fortrolig sager 

• Intet 

 

Møde blev hævet kl. 21.55 af formanden.  

 

Referent: Jan Lauridsen 

Godkendt af: 

 

Hans Chr. Ralking Thor Petersen   Niels Halleløv 

             

Poul Lindberg Marianne Maegaard   Per Bech 

 

Tove Vestergaard  Knud Høgh     

 

 

 

 

 

 

    


