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Mollerup Golf Club  

  
Bestyrelsesmøde  

  
Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30  

  
  
Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 20. Januar 2015 kl. 16.30 i klubbens loka-
ler Mollerupvej 7 – Risskov.  
  
  
Tilstede:        H. C. Ralking (HC)  

Niels Halleløv (NCH)  
Knud Høgh (KH)  
Marianne Maegaard (MM)  
Tove Vestergaard (TVP)  
Martin Skovsboe Pedersen (MSP)  
Jakob Søholt (JS)  
Niels Thyssen (NT)  

  
Tilforordnede:  

Afbud 
  
Afbud:   

Thor Petersen (TP)  
Nina Adsersen (NA)  
  

Dagsorden som følger:  
  
 

1.  Godkendelse af referat fra 12. november 2014 
 

2.  Godkendelse af dagsorden 
 

3.  Orientering fra 
a) Formanden 
b) Forretningsføreren 
c) Udvalgene 

 
4.  Økonomi, herunder: 
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a) Årsregnskab 2014 
b) Budget 2015  
c) Budget 2016 
d) Medlemsskabsformer mv. 
 

5.  Driftsoptimering, herunder 
a) Klubhuset 
b) Status på EConta 
c) Internetbetaling af turneringer mv.  
d) Baneservice 

 
6.  Organisationsudvikling i MGC, herunder 

a) Opfølgning på strategidagen 
b) Oplæg til videre udvikling 
 

7.  Status på projekter: 
a) Hul 15 
b) Peters gård 
c) Tordenhytter 
d) Brøndboring 
e) Overdækning på DR 
 

8.  Generalforsamling 2015  
 

9.  Eventuelt 
 

10.  Næste møder: 24. Februar og 19. marts 
 

11.  Personale og fortrolige sager 
 

  
  
 
 
Ad Punkt 1: Godkendelse af referat af 12. november  

Referat fra seneste BM har været for længe under vejs, og der skal strammes op. Referatet blev 

godkendt.  

 

Ad Punkt 2: Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af punkt 5 stk. d: Baneservice 
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Ad Punkt 3: Orientering   

Pkt. a) Orientering fra formanden: 

 DGU holdt d. 21.11.2014 orienteringsmøde om sundhedsprojekt. Der var god opbakning 

også fra medlemmernes side.  

 Miljøstyrelsen har sendt informationsbrev til MGC om indrapportering mv. Dette er sendt 

til behandling i baneudvalget. 

 Aktivitetsstøtteansøgning. Ansøgning skal være inden den 1.3.2015. Dette skal være med 

bestyrelsens accept og underskrift. Juniorudvalget tager sig af indberetning. 

 

Pkt. b) Orientering fra forretningsføreren. 

Forretningsføreren er fraværende og derfor ingen beretning. 

 

Pkt. c) Orientering fra udvalgene 

 Begynderudvalg har afholdt møde om planlægning for begynderhold 2015. 

 Sponsor- og erhvervsudvalg – ingen beretning. 

 Husudvalget – ingen beretning. Almen vedligehold og optimering pågår løbende af byg-

ninger. Der udføres reparation af gulv under restaurant i februar 2015 

 Trivselsudvalget har organiseret sig med underudvalg jf. tidligere BM ref. Generelt søges 

der praktiske oplysninger fra alle til hjemmesiden eller andre input til gavn for MGC’s med-

lemmer eller interessenter. Udvalget søger oplysninger løbende i klubben og sætte det på 

hjemmesiden til gavn for alle. 

 Turneringsudvalget har afholdt møde med holdkaptajner for Regionsgolf, og der har været 

fin opbakning med 45 henvendelser fra spillere, som ønsker at deltage. Fordelingen er på 

plads, og spilledatoer for A B C er på plads. Turneringskalender er klar til offentliggørelse 

og skal rundsendes til restauranten og greenkeeper personale m.fl. Sekretariat har oplys-

ninger omkring turneringskalender.  

 Baneudvalg har ikke afholdt møde siden sidste BM, men har følgende at berette. Jakob og 

Ulrik har afholdt møde den 19.1.2015 omkring planlægning for basis pleje for 2015 og den 

følger modellen fra 2013. Behandlingen af banen i november 2014 har været en succes ud 

fra det nuværende visuelle perspektiv. Banen er i øjeblikket lukket generelt på grund af 

regn. 6 Huller er åben, når vejret tillader det. Økonomisk har 2014 givet et fint resultat, 

men desværre er der fremkommet en vandregning på 227.000,00 på grund af manglende 

eller fejlagtig aflæsning af måler i 2013. Der er derfor afregnet på baggrund af forbrug i 

2012 til og med d.d., og derfor kommer måler regnskab til at give denne afvigelse. Frem-
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over er det kun Ulrik, som aflæser vandmålere hver måned, og kun Ulrik, som indberetter 

til Aarhus Vand. Baneservice behandles under punkt 5 stk. d.  

 Sportsudvalget. Junior og eliteudvalg har afholdt møde omkring sammenlægning af poster 

i budgettet for 2015 og 2016. Budgettet er lavere end forgående år for dette udvalg. Der 

er tilgang af 3 spillere i gruppen omkring HCP 2. Der har ikke været afholdt vintertræning i 

2014-15, men der planlægges en træningslejr senere.  

 Handicapudvalget: Fra DGU er årsrevisionen for 2014 kommet. 

 

Ad Punkt 4: Økonomi 

Punkt a) Årsregnskab 2014 

Årsregnskabet afventer næste BM.  

Punkt b) Budget 2015  

Budgettet for 2015 blev drøftet, men kunne ikke vedtages på dette BM pga. rettelser og fejl i det 

fremsendte materiale. 

Punkt c) Budget 2016  

Budget 2016 er ikke drøftet eller gennemgået på grund af fejl og rettelser i det fremsendte mate-

riale. Budget 2016 vedtages på næste BM. 

Punkt d) I: MGC’s deltagelse i DGUs sundhedsprojekt.  

Bestyrelsen tilslutter sig, at MGC deltager i DGUs sundhedsprojekt. MGC tilbyder op til 10 pladser 

med ½ kontingent i op til 14 måneder. 

Punkt d) II: Ønske om 9-hullers medlemskab fra medlem. 

Bestyrelsen finder det ikke hensigtsmæssigt med 9 hullers medlemskab.  

 

Ad Punkt 5: Driftsoptimering 

Punkt a) Klubhuset: 
Der er intet at berette omkring klubhuset. Driftsoptimering pågår løbende. 
 
Punkt b) eConta: 
Manager er fraværende og beretter til næste BM. 
 
Punkt c) Internetbetaling af turneringer: 
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Forslag om brug af betalingssystem fra GolfBox til de 5 klubturneringer sættes på prøve i 2015. 
Udgiften afholdes under turneringsudvalget.  
 
Punkt d) Baneservice 2015 
Bestyrelsen vedtog, at baneservice fortsætter i 2015 under samme vilkår som 2014. Der har være 
god feedback i forbindelse med baneservice i forbindelse med start på 1. Tee og generelt på ba-
nen. 

 

Ad Punkt 6: Organisationsudvikling i MGC 

Punkt a) Opfølgning på strategidagen 

Der er fremsendt sammenfatning. Der arbejdes videre på en sammenskrivning på ca. 2 sider. 

Punkt b) Oplæg til videre udvikling 

HC præsenterede kort udkast til nye værdier, ny vision og strategier. Inden næste BM fremsendes 

udkast til forretningsorden, klubudviklingsplan mv. Forslag om at afsætte et separat møde til at 

drøfte organisation. 

 

Ad Punkt 7: Status på projekter 

Punkt a) Hul 15 
Pt. Intet nyt. 
 
Punkt b) Peters gård. 
Statsforvaltningen har givet Aarhus kommune tilladelse til, at gården kan sælges, uden at den skal 
i udbud. Gården bliver nu vurderet af 2 ejendomsmæglere for at finde markedsprisen. 
 
Punkt c) Tordenhytter 
Pt. Intet nyt. 
 
Punkt d) Brøndboring 
Brøndboring skal på budget 2015 eller 2016. 
 
Punkt e) Overdækning af Driving Range 
Arbejdet har ligget stille på grund af meget regn. Primo februar starter greenkeeper staben med 

området omkring D.R., således at dette er klar til åbning i marts 2015. VVS er udført og tilslutning 

af maskiner pågår. Projektering af EL installation pågår, men det grundlæggende og forberedende 

arbejde er udført. Montering af glasfacade pågår iht. aftale med Jytas. Arbejde med tagpap pågår, 

når vejret tillader dette. Maskiner for boldvask og boldautomat etableres i teknikrummet sammen 

med EL installation. 
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Der er desværre gået en del bolde tabt på D.R. og disse forsøges opsamlet hurtigst muligt.  

 

Ad Punkt 8: Generalforsamling 2015  

Generalforsamlingen er fastlagt til tirsdag d. 24. marts. Lokalereservation er i orden.  

Køreplan for forberedelser til generalforsamlingen blev gennemgået.  Følgende bestyrelsesmøder 

indgår i forberedelserne: 

 BM 24. febr.: gennemgang af regnskab og budget 2016. 

 BM 2. marts: behandling af årsregnskab  

 BM 17. marts: behandling af eventuelle forslag fra medlemmerne. 

 

Ad Punkt 9: Eventuelt 

- 

 

Ad Punkt 10: Næste møder 

Næste møder er d. 24.2.2015 kl. 16:30 i MGC,  d. 2.3.2015 kl. 16.30 i MGC og d. 17.3.2015 kl. 16.30 

i MGC (flyttet fra 19.3). 

 

Ad Punkt 11: Personale og fortrolige sager  

 

Mødet hævet af formanden kl. 21.30 

 
 
 
        

 
  
Referent: Martin  Skovsboe Pedersen 
  
  
  


