
Bestyrelsesmøde: Tirsdag d. 21
 
Tilstede:  Hans Christian Ralking
  Charlie Herbst

Niels Halleløv
  Tove Vestergaard Pasalic
  Poul Lindberg
  Jørgen Østergaard Nielsen
  Marianne Maegaard
  Dorte Grau
 
Fraværende:  Ingen 
 
 
Dagsorden 

1. Godkendelse af referat fra 8. februar
2. Orientering fra  

• Formanden 
• Forretningsføreren 
• Udvalgene 

3. Regnskabsgennemgang 2011, budget 2012
4. Generelle sager 

a. Studentermedlems skab
b. DGU’s repræsentantskabsmøde d. 24.3
c. Planlægning af ordinær generalforsamling
d. Konstituering af udvalg 
e. Opfølgning på arbejdsgrundlag

5. Enkelte sager 
6. Eventuelt 
7. Næste møde 

 
 
Ad 1: 
Vi skal huske at få skrevet under på referaterne fra de 3 første bestyrelsesmøder
Tove tager med til underskrift 
 
 
Ad 2: 
Formanden: 
Erhvervsklubben inviterer til arrangement i Cinemaxx tirsdag d. 28.2
HC, Niels, Poul og Dorte deltager 
Klubaften i Mollerup samme aften: Charlie og Tove deltager.
 
Naboskab: HC har talt med formanden for beboerforeningen i Terp. Der laves et arrangement 
samarbejde med trivselsudvalget. 
 
Forretningsføreren: 
Der er bogført op til dato  – Ole er super hurtig. Det vil kun være nødvendigt med Ole 1 dag om ugen.
Solvejg bliver frem til generalforsamlingen. 
 
Klubhusudvalg: 
NH og HC havde møde med Simon lørdag 18.2. Hvad skal der ske med/i 
Under inspiration fra Århus Golf Clubs restaurant…
Forslag om nyindretning af lokalerne. Gerne rumopdeling, så der kommer små rum i det store. Der skal indrettes en 
bar, der hvor man kommer ind. Gerne Happy Hour. Restauranten skal markedsføres. Der nedsættes et uformelt 
udvalg med Niels, HC, Søren Clausen m.fl. for at få gang i restauranten.
 
Der er tidligere udarbejdet et indretningsforslag af Paustian
JØ indskød, at gulvet skal ordnes, inden der gøres for meget.

Tirsdag d. 21. februar 2012 kl. 17.00 

Hans Christian Ralking 
Charlie Herbst 
Niels Halleløv 
Tove Vestergaard Pasalic 
Poul Lindberg 
Jørgen Østergaard Nielsen 
Marianne Maegaard (med til kl. 18.15) 
Dorte Grau 

Godkendelse af referat fra 8. februar 2012 

Regnskabsgennemgang 2011, budget 2012 

Studentermedlems skab 
DGU’s repræsentantskabsmøde d. 24.3 

ordinær generalforsamling 

Opfølgning på arbejdsgrundlag 

Vi skal huske at få skrevet under på referaterne fra de 3 første bestyrelsesmøder 

Erhvervsklubben inviterer til arrangement i Cinemaxx tirsdag d. 28.2 

Klubaften i Mollerup samme aften: Charlie og Tove deltager. 

Naboskab: HC har talt med formanden for beboerforeningen i Terp. Der laves et arrangement 

Ole er super hurtig. Det vil kun være nødvendigt med Ole 1 dag om ugen.
Solvejg bliver frem til generalforsamlingen.  

NH og HC havde møde med Simon lørdag 18.2. Hvad skal der ske med/i restauranten? 
restaurant… 

Forslag om nyindretning af lokalerne. Gerne rumopdeling, så der kommer små rum i det store. Der skal indrettes en 
vor man kommer ind. Gerne Happy Hour. Restauranten skal markedsføres. Der nedsættes et uformelt 

udvalg med Niels, HC, Søren Clausen m.fl. for at få gang i restauranten. 

retningsforslag af Paustian. Vi eftersøger tegning af dette 
JØ indskød, at gulvet skal ordnes, inden der gøres for meget. 

Naboskab: HC har talt med formanden for beboerforeningen i Terp. Der laves et arrangement med mad og golf i 

Ole er super hurtig. Det vil kun være nødvendigt med Ole 1 dag om ugen. 

Forslag om nyindretning af lokalerne. Gerne rumopdeling, så der kommer små rum i det store. Der skal indrettes en 
vor man kommer ind. Gerne Happy Hour. Restauranten skal markedsføres. Der nedsættes et uformelt 

dette forslag. 



 

 
Vedr. klubhuset skal Juul og Nielsen udbed
 
NH deltog i møde i Hammel i De midtjyske golfklubbers samarbejde. Aftaler om reduceret greenfee fortsætter som 
hidtil. Der kommer referat fra mødet.  
 
Ad 3: 
Regnskab er færdigt, dog mangler afskrivning.
 
Budgettet 2012 blev gennemgået minutiøst.
Der var foretaget besparelser i de enkelte udvalg, og der blev yderligere sparet.
 
Juniorudvalget: blev reduceret fra 129.000 til 100.000. Kørselspenge blev sløjfet der skal kigges på 
matchomkostninger til elite/rangliste/distrikt. 
 
Sportsudvalg: der er lavet ny kontoplan, hvorfor sammenligning mellem 2011 og 2012 er lidt vanskelig. Mar
Charlie gennemgår tallene. Der er i budget regnet med et hold i elitedivisionen, holdet i 3. division skulle gerne rykke 
op i 2. division, et hold i 4. division og fusionsdamerne.
 
Sekretariatet kan ikke spare mere. 
 
Markedsføring: der skal være plads til det, når der skal skaffes nye medlemmer.
 
Kluborganisation: her er den store post DGU
om at DGU bruger sin formue og fritager klubberne for kontingent i en periode)
 
Klubhus: Rengøring af restauranten er lagt ind i forpag
 
Baneudvalg: der er skåret ind til benet. Der er prisstigninger på store poster, som gødning, diesel/benzin.
 
Projekt med nye baneskilte er sparet. Der er i 2011 bestilt 3 John Deere maskiner; en teestedklipper, en vogn med lad 
og en firstcutter for i alt 720.000,- kr. inkl.
Dorte/Ulrik tager kontakt til leverandøren.
 
Det blev besluttet, at spare 5% på hele budgettet 
 
Der skal gøres en indsats for at sælge golfarrangementer, sponsorater og skaffes nye medlemmer.
 
Charlie laver estimat på budget 2013 
 
Ad 4:  

a) Studentermedlemskab. Marianne kommer med oplæg. 
Mariannes forslag vedtages. Studiemedlemskab giver mulighed for at udskyde oprykning til seniormedlemskab til 
ophør af studium. Udskydelsen kan dog maksimalt ske til 1. januar i det kalenderår, hvor spillere
studiemedlemskab kan opnås af studerende under længerevarende uddannelse på universitet, handelshøjskole, 
seminarium eller lignende. Studiet skal minimum have en varighed af 2 år. Gyldigt studiebevis skal fremsendes til 
Mollerup Golf Club én gang årligt. 
 
b) DGU repræsentantskabsmøde i Korsør d. 24.3. Op til 3 fra klubben kan deltage. 

 
c) Tidsplan for ordinær generalforsamling mv. Herunder hvilke indsatser vi iværksætter iht. arbejdsgrundlaget 

(fortsat fra sidst)  
Revisorer: Jørgen Knudsen og Kaj Åge Hoffmann
Tænk på emner til bestyrelsen. 
JØ laver udkast til dagsorden. 
Vi fastholder formandens beretning og udvalgenes beretning (Der skal til næste møde medbringes beretning 
fra de forskellige udvalg). Der er generalf
 

Vedr. klubhuset skal Juul og Nielsen udbedre de mangler/fejl, der er enighed om. 

NH deltog i møde i Hammel i De midtjyske golfklubbers samarbejde. Aftaler om reduceret greenfee fortsætter som 

Regnskab er færdigt, dog mangler afskrivning. Afskrivningsmodel laves af økonomiudvalget.

blev gennemgået minutiøst. 
Der var foretaget besparelser i de enkelte udvalg, og der blev yderligere sparet. 

Juniorudvalget: blev reduceret fra 129.000 til 100.000. Kørselspenge blev sløjfet der skal kigges på 
matchomkostninger til elite/rangliste/distrikt.  

Sportsudvalg: der er lavet ny kontoplan, hvorfor sammenligning mellem 2011 og 2012 er lidt vanskelig. Mar
Charlie gennemgår tallene. Der er i budget regnet med et hold i elitedivisionen, holdet i 3. division skulle gerne rykke 
op i 2. division, et hold i 4. division og fusionsdamerne. 

plads til det, når der skal skaffes nye medlemmer. 

Kluborganisation: her er den store post DGU-kontingentet (der er på DGU’s repræsentantskabsmøde fremsat forslag 
om at DGU bruger sin formue og fritager klubberne for kontingent i en periode) 

engøring af restauranten er lagt ind i forpagtningsaftalen. 

Baneudvalg: der er skåret ind til benet. Der er prisstigninger på store poster, som gødning, diesel/benzin.

Projekt med nye baneskilte er sparet. Der er i 2011 bestilt 3 John Deere maskiner; en teestedklipper, en vogn med lad 
inkl. moms. Det blev besluttet at afbestille firstcutteren og spare 341.000,

ger kontakt til leverandøren. 

Det blev besluttet, at spare 5% på hele budgettet – alle udvalg. 

at sælge golfarrangementer, sponsorater og skaffes nye medlemmer.

Studentermedlemskab. Marianne kommer med oplæg.  
Mariannes forslag vedtages. Studiemedlemskab giver mulighed for at udskyde oprykning til seniormedlemskab til 
ophør af studium. Udskydelsen kan dog maksimalt ske til 1. januar i det kalenderår, hvor spillere
studiemedlemskab kan opnås af studerende under længerevarende uddannelse på universitet, handelshøjskole, 
seminarium eller lignende. Studiet skal minimum have en varighed af 2 år. Gyldigt studiebevis skal fremsendes til 

DGU repræsentantskabsmøde i Korsør d. 24.3. Op til 3 fra klubben kan deltage. HC, NH og Charlie deltager.

Tidsplan for ordinær generalforsamling mv. Herunder hvilke indsatser vi iværksætter iht. arbejdsgrundlaget 

Revisorer: Jørgen Knudsen og Kaj Åge Hoffmann 

Vi fastholder formandens beretning og udvalgenes beretning (Der skal til næste møde medbringes beretning 
Der er generalforsamling 29. marts. Lokaler er på plads.

NH deltog i møde i Hammel i De midtjyske golfklubbers samarbejde. Aftaler om reduceret greenfee fortsætter som 

Afskrivningsmodel laves af økonomiudvalget. 

Juniorudvalget: blev reduceret fra 129.000 til 100.000. Kørselspenge blev sløjfet der skal kigges på 

Sportsudvalg: der er lavet ny kontoplan, hvorfor sammenligning mellem 2011 og 2012 er lidt vanskelig. Marianne og 
Charlie gennemgår tallene. Der er i budget regnet med et hold i elitedivisionen, holdet i 3. division skulle gerne rykke 

kontingentet (der er på DGU’s repræsentantskabsmøde fremsat forslag 

Baneudvalg: der er skåret ind til benet. Der er prisstigninger på store poster, som gødning, diesel/benzin. 

Projekt med nye baneskilte er sparet. Der er i 2011 bestilt 3 John Deere maskiner; en teestedklipper, en vogn med lad 
moms. Det blev besluttet at afbestille firstcutteren og spare 341.000,- kr. 

at sælge golfarrangementer, sponsorater og skaffes nye medlemmer. 

Mariannes forslag vedtages. Studiemedlemskab giver mulighed for at udskyde oprykning til seniormedlemskab til 
ophør af studium. Udskydelsen kan dog maksimalt ske til 1. januar i det kalenderår, hvor spilleren fylder 30 år. Et 
studiemedlemskab kan opnås af studerende under længerevarende uddannelse på universitet, handelshøjskole, 
seminarium eller lignende. Studiet skal minimum have en varighed af 2 år. Gyldigt studiebevis skal fremsendes til 

HC, NH og Charlie deltager. 

Tidsplan for ordinær generalforsamling mv. Herunder hvilke indsatser vi iværksætter iht. arbejdsgrundlaget 

Vi fastholder formandens beretning og udvalgenes beretning (Der skal til næste møde medbringes beretning 
orsamling 29. marts. Lokaler er på plads. 



d) Konstituering af udvalg: har vi medlemmerne på plads? Aktiviteter? (ikke nået) 
 

e) Opfølgning på aktiviteter på arbejdsgrundlag (ikke nået) 
 
Ad 5: 
Fordeling af frikort. Klubben har 7 til rådighed. (ikke fordelt) 
 
Hjertestarter: der skal info op omkring hjertestarter, hvor den er og der skal info om telefonnumre. 
Gerne på scorekort fremover, men ellers som opslag. 
 
HC indkalder til møde Aarhus-klubberne i mellem (Århus Golf Club og Ådalen). Det er Mollerups tur til at indkalde. 
Gerne med 2-3 repræsentanter fra hver bestyrelse.  
Samarbejde omkring greenfee, markedsføring, også gerne omkring planlægning af matchkalender. 
Gerne et kort til frispil som i Nordjylland – mod ekstra betaling. Der skal så måske laves en udligningsordning klubber i 
mellem – på basis af statistik – Mollerup har allerede statistik over greenfee gæster. 
 
 
Næste møde: Tirsdag d. 6. marts 2012 kl. 17.00 
 
 
Ref. DG 
 
 
 
Aarhus d. _________________________________ 
 
 
 
Hans Christian Ralking  Charlie Herbst  Niels Halleløv 
 
   
 
 
Tove Vestergaard Pasalic  Poul Lindberg  Jørgen Østergaard Nielsen 
 
 
 
 
Marianne Maegaard (med til kl 18.15) Dorte Grau 
 


