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Mollerup Golf Club 

 
Bestyrelsesmøde 

 
Mandag d. 27. oktober kl. 17.00 

 

 
Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 27. oktober 2014 kl. 17.00 i klubbens lokaler 
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: 
 Jan Lauridsen (JL) 
 
Afbud:   

Thor Petersen (TP) 
Nina Adsersen (NA) 
 
 

 
 
Dagsorden som følger: 
 

1.     Godkendelse af referat fra 29. september 2014 
  
2.     Godkendelse af dagsorden 
  
3.     Orientering fra 

a)   Formanden 
b)   Club Manager 
c)   Udvalgene 

  
4.     Økonomi, herunder: 

a)   Status driftsbudget og likviditetsbudget 
 
  
5.     Driftsoptimering, herunder 

a.   Status på EConta  
b.   Drøftelse af udbud af indkøb/opgaver 
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6.     Trivselsudvalget 

a.     Organisering   
b.     Aktiviteter 

 
7.     Opfølgning på strategidagen 

 
8.     Status på projekter: 

a)     Hul 15 
b)     Peters gård 
c)     Tordenhytter 
d)     Brøndboring/vandtank/bassin 
e)     Overdækning DR  

 
 9.    Golfspilleren i centrum 

a)   Status på resultater 
 
10.    Generalforsamling 2015 
  
11.    Eventuelt  
 
12.    Næste møde: onsdag d. 12. november 2014 kl. 16.30 
 
13.    Personale og fortrolige sager 
 
 
 
1.     Godkendelse af referat fra 29. september 2014 
 Godkendt 
  
2.     Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt 
  
3.     Orientering fra 

a)     Formanden 

 HC og JL har deltaget i DGU’s regionsmøde i Herning. 
o Struer er fritaget for vandafgift, - afgørelsen er en fejl fra Skats side. 
o DGU har oplevet en svag tilbagegang i medlemstallet: fra ca. 152.000 til ca. 

150.000. 
o Tilbagegangen har været størst blandt juniorer og kvinder ml. 25-45 år. 
o Der er en del klubber, der har indgået samspilsordninger. Der blev debatte-

ret for og imod. 
o Der blev efterlyst økonomital fra golfklubberne.  
o Golfens dag afholdes d. 19. april 2015. 
o EGA – der indføres nye regler fra 2016 – der kommer yderligere info fra 

DGU. 

 Den 21. november igangsættes Sundhedsprojektet med et infomøde i MGC. 
At DGU er nået så langt, skyldes især et stort forarbejde af folk fra MGC og BPS 

 Aarhus Kommunes 3. og 4. magistrat, var på deres 2 årige rundtur i MGC 

 Det er nu godkendt, at MGC får opsat en tordensirene. Hans Secher leverer teg-
ninger m.m. Placering skal endelig fastlægges. Opsættes ca. midt november 2014. 

 Der vil fremadrettet blive afholdt ledermøder hver 14. dag med start d. 5. novem-
ber.              

b)     Club Manager 

 Vi overvejer et nyt indløsningssystem i 2015 – årlig besparelse ca. kr. 5.000,- 

 Bravida har nu trukket nye ledninger rundt i huset til nyt WiFi, gæstenetværk 
m.m. 
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 Handelsbanken er også hovedsponsor i 2015 – dog ikke klubmesterskab og 
sponsormatch. 

 Der er opsat ny Digitalbox fra Boxer, så det er muligt at se TV i både Cafe og 
restaurant. 

 Afholdt møde med Væksthuset omkring nye muligheder i Bæredygtighed. 

 Nye medlemmer 2015 – ”betal nu og spil resten af 2014 gratis” igangsat. 

 Der er indhentet 3 tilbud på nye gardiner til restauranten. Forventes opsat slut 
november. 

 Lars Eeg har opsat nye termostater samt kommet med en løsning om nyt 
ventilationssystem ved omklædningsrummene. Vi forventer, at det resulterer i 
store besparelser på strøm. 

 DGU afholder fyraftensmøde i Mollerup om moms i golfklubber. 
 

c)     Udvalgene 
         
        Erhvervs- og sponsorudvalg 
        - 
        

        Turneringsudvalg 
                     Regionsgolf: Der bliver tilmeldt 8 regionshold med hver deres holdansvarlig 
    
         Husudvalg 

 Afventer nyt i byggesagen fra vores advokat. 
 Forventer at bruge penge på vedligeholdelse af vores bygninger i 2015 

 
         Begynderudvalg 

 Klub 37 – koncept overvejes, da det er en stor succes i andre klubber – info følger 
 Set-up for Begyndermedlemskaber ændres til sæson 2015 – NH præsenterer ram-

merne for det nye set-up hurtigst muligt. 
 
         Baneudvalget 

 JS indstiller Henrik Sørrig Jensen som nyt medlem i udvalget. Godkendt. 
 Vi er ved at køre jord væk. Der, hvor det skal smides hen, kræver måske en tilladel-

se.  
Der arbejdes på sagen og det ser positivt ud. 

 Ulrik er sygemeldt i 10 dage. Søren hjælper til med at klippe DR. 
   

4.     Økonomi, herunder: 
a)     Status driftsbudget og likviditetsbudget 

 Det forventede resultat for 2014 vil blive forelagt på næste BM. 
 NH og JS indkaldes til budgetmøde i november måned. 
 Budgetprogrammet fra Econta er lige ved at være klar til at blive taget i brug. 

   
  
5.     Driftsoptimering, herunder 

a.   Status på EConta 
        Pr. 1. november er Econta fuld integreret, vi mangler lige de sidste detaljer i  
        budgetprogrammet.    
b.   Drøftelse af udbud af indkøb/opgaver 
       -   

  
6.     Trivselsudvalget, herunder 

a.   Organisering 
 Kommer til at bestå af to underudvalg: Redaktions- og Eventgruppen 
 Redaktionsudvalget tager sig af al det redaktionelle på hjemmesiden. Webmaster 

bliver Niels Eilif, Linda og Keld. 
 Eventudvalget søger et eller to medlemmer – gerne under 60 år.  

Udvalget vil sætte mere fokus på de sociale medier, som LinkedIn og Facebook. 
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b.   Aktiviteter 
        - 
 
7.     Opfølgning på Strategidagen 
           En rigtig god og konstruktiv dag med mange gode elementer. Det er vigtigt hurtigt at  
           komme til næste step. Der skal laves en fælles platform for det videre forløb. Det 
            vil kræve en stor indsats, som MSP og HC bliver tovholder for. 

          MSP og HC samler de 3-5 strategiske indsatser. 
  
8.     Status på projekter: 

a)     Hul 15 – intet nyt 
b)     Peters gård – Skal ikke længere i udbud 
c)     Tordenhytter – Der opstilles en tordensirene til varsling af tordenvejr. 
d)     Brøndboring/vandtank/bassin – intet nyt 
e)     Overdækning på DR – Overdækningen forventes klar uge 46. 

  
10.    Generalforsamling 2015 

Generalforsamlingen afholdes i uge 13. Endelig dato følger. JL bestiller lokale og med-
deler hvilken dag det bliver.  

  
11.  Eventuelt 
 
12.    Næste møde: onsdag d. 12. november 2014 kl. 16.30 
 
13.    Personale og fortrolige sager 
          

 
 
 
Mødet blev hævet af formanden kl. 21.30 
 
 
Referent: Jan Lauridsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Godkendt af: 
 
 

HC Ralking  Niels Halleløv Tove V. Pasalic  

 

 

Jakob Søholt  Knud Høgh  Marianne Maegaard 

 

 

Niels Thyssen Martin Skovsboe Pedersen 


