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Mollerup Golf Club 
 

Bestyrelsen  
Mødereferat  
Mødedato og sted: tirsdag, den 8. september 2015 kl. 17.00 i Klubhuset  
 
Deltagere:   
H. C.  Ralking (HC) 
Knud Høgh (KH) 
Marianne Maegaard (MM) 
Jesper Lorentzen (JLO) 
Ulla Køpfli (UK) 
Niels Halleløv (NH) 
 
Gæster: Poul Lindberg, intern revisor – deltog under pkt. 4. 
 
Fraværende: Niels Thyssen, Anne Terndrup (suppleant) og Morten Nielsen Olesen (suppleant). 
 
1.  Godkendelse af referat fra 18. August 2015 

Godkendt og underskrevet 
 

2.  Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet 
Nyt. Pkt. 11: Medlemmer af udvalg 
 
Dagsorden godkendt 
 

3.  Orientering 
 

a) Formanden 

 Vi har lavet et samarbejde med Aarhus kommune om ’Golf i skolen’. Vi stiller 
træningsfaciliteter til rådighed. Aarhus Kommune har fremsendt udkast til 
partnerskabsaftale. 

 Opfordrer til at deltage i kursus ’Golfspilleren i Centrum’. 
b) Golfmanageren – udgår, da Jan er på ferie. 
c) Udvalgene 

 Begynderudvalget: Har taget ny kortbane i brug. Har ca. 60 deltagere ved ons-
dagsmatch. 

 Husudvalget: Vil gerne have huset malet indvendigt. 

 Sportsudvalget: Orienterede om vores elitedamers oprykning til 1. Division. 

 Baneudvalget: Tester i øjeblikket nye markeringer på fairways. 

 Medlems- og baneservice: Arbejder på at etablere en fritspilsordning med an-
dre baner, helst inden næste sæson starter. Har fået en venskabsaftale med 
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Roskilde. 

 Erhvervs- og sponsorudvalget: Opera i engene havde ca. 350 tilhørere. Mange 
gode kontakter via VIP arrangementet. 

 
4.  Økonomi 

a) Halvårsregnskab: Ser fornuftig ud 
b) Ledelsesrapport for august: OK 
c) Likviditetsbudget for 2. Halvår: OK 
d) Finansiering af maskinpark: Vi har forsøgsvis leaset en fejemaskine for at prøve kon-

ceptet af. 
e) Budget 2016: Budgetforslag fra udvalgene skal foreligge inden 18. September. 

 
5.  Golfspilleren i Centrum 

Gennemgangen på sidste møde viste, at vi generelt scorer godt, men der er også en del 
punkter, hvor der er plads til forbedringer. Vi har bl.a. en lav ambassadørscore, dvs. at for få 
vil anbefale banen til andre.  
HC fremsender forslag til, hvilke udvalg der følger op på de enkelte områder. 
 

6.  Organisationsudvikling i MGC 
a) Drøftelse af mission, vision og strategi: De tidligere vedtagne papirer ’Vision’ og ’Stra-

tegi’ har fået et sprogligt eftersyn. Kommentarer fra bestyrelsen senest 22. Sept. 
b) Code-of-Conduct: CoC har fået et sprogligt eftersyn. Kommentarer fra bestyrelsen se-

nest 22. Sept. 
c) Årshjulet for bestyrelsen: Tema på næste møde: Sportsudvalg, begynderudvalg og 

turneringsudvalg. 
 

7.  Opfølgning på seneste temadrøftelse: Medlems- og baneservice 
Baneservice dækker alle dage i ugen med 7 medlemmer. 
 

8.  Begynderudvalget: Anmodning om at måtte sende 3 – 4 bolde ud på bagni på onsdagsturne-
ringer. 
Anmodningen kunne ikke imødekommes, da banen i størst muligt omfang skal være åben. 
 

9.  Status på projekter 
Intet nyt. 
 

10.  Driftsoptimering 
a) Klubhuset: Vi har fået opsat LED-lamper i bagladen. Der vil blive installeret nye toilet-

ter, nogle vil blive udskiftet med urinaler. Ønske om en ny boring til jordvarme ved 
klubhuset, da det er for dyrt at have hele anlægget til at køre året rundt. 

b) Status på eConta: Intet nyt. 
c) Valg af leverandører: Der forelå flere tilbud. Formanden og manageren bemyndiges til 
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at vælge det for klubben mest attraktive tilbud (bedst og billigst). 
 

11.  Medlemmer af udvalg 
JLO indstiller Pia Søby som medlem af baneudvalget. Godkendt. 
 

12.  Eventuelt 

 Simon anmoder om at måtte opføre et hus/skur til opbevaring af grill mv. Undersøges 
nærmere. 

 Vi har 25 års jubilæum i 2017. Hvordan skal det fejres? 
 

13.  Næste møde 
Tirsdag d. 6. Oktober kl. 17.00 
 

14.  Personale og fortrolige sager 

 Der afholdes morgenmøde med personalet onsdag d. 7. Oktober kl. 07.30 – 08.30. 
Jan indkalder personalet. 
 

 
Mødet hævet kl. 21.10 af formanden. 
 
Referent: Knud Høgh 
 
Referatet godkendt d. 
 
Godkendt af: 
 
 
HC Ralking 

 
Niels Halleløv 

 
Jesper Lorentzen 

 
Ulla Køpfli 

 
Knud Høgh 

 
Marianne Maegaard 

 
Niels Thyssen 
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