
MOLLERUP GOLF CLUB 

Bestyrelsesmøde 

19. maj 2010 
 

Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 19. maj 2010 i 
klubbens lokaler Mollerupvej 7 – Risskov.  

Til stede:   Jørgen Østergaard Nielsen 
  Henrik Vinther   
  Torben Thomasen 

  Hans Christian Thøgersen   
  Bjarne Svensson 
  Jørgen Vinther 
  Marianne Maegaard 
  Charlie Herbst 

 

Fraværende:  Niels Eilif Hansen   
    
Den udsendte dagsorden er som følger: 

1. Godkendelse af referat  
2. Orientering fra  

• Formanden 
• Forretningsføreren (vi er flyttet tilbage i lokalerne i det eksisterende 

klubhus. 
• Udvalgene 

3. Byggesagen: 
• Hvor er vi nu 

4. Regnskab: 
• Balance pr. 30. april 2010 (vedlægges som bilag) 

5. Generelle sager: 
• Klubhuset: 

A) Informationstavler 
B) Opslagstavler 
C) Omklædningsskabe 
D) Juniorlokalet 
E) Gl. Café 
F) Gl. Bar 

• Parkeringskælder: 
A) Bagskabe 

6.   Enkeltsager: 

• Ansøgning om passivt medlemskab (princip beslutning vedlægges som 
bilag) 

• Ansøgning om tilladelse til køb af golfbil. 
7.   Eventuelt 
8.   Næste møde 



 

1. Godkendelse af referat 

Referat fra møde den 7. april 2010 er godkendt. 

2. Orientering 

• Formanden orienterede om, at der nu var fremkommet et forslag til arealleje fra 
kommunen. Forslaget er udsendt til bestyrelsen – advokat Mogens Birkebæk - 
direktør Esben Kjeldsen (Handelsbanken) og forretningsføreren. Der afholdes et 
møde mellem bestyrelsen (formanden og Henrik Vinther) – Mogens Birkebæk og 
Esben Kjeldsen. 

• Forretningsføreren oplyste om en mail fra skovfoged Lene Lie, angående broen 
ved hul 2. Kommunen ønsker den lavet snarest, idet der er en del Terp borgere, 
der klager over dens beskaffenhed. Hun spørger os, om der er nogen rigtighed i, 
at vi vil lave broen, såfremt kommunen betaler materialet. 

Bestyrelsen er af den opfattelse, at der ikke ligger nogen aftale vedr. en sådan 
fordeling, og der svares derfor Lene Lie, at det er kommunen, der står for vedli-
geholdelsen. 

• Juniorudvalget – Hans Christian Thøgersen oplyste, at der nu var rigtig gang i 
træningen, og det var lykkedes at skaffe nogle nye juniormedlemmer. Oplyste 
også om, at enkelte spillere også var begyndt at spille turneringer. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

• Baneudvalget – Henrik Vinther oplyste om de forskellige tiltag, der har været i 
forbindelse med de skader, der har været på greens efter vinteren. Der har kun-
net spores en vis fremgang efter, at der har været udlagt filtdug på samtlige 
greens. Desværre er de stadig ikke i en stand, hvor det vil være forsvarligt at 
åbne dem. Chefgreenkeeperen og han vil onsdag den 26/5 tage stilling til, om 
der er sket så stor en fremgang på væksten, at de vil kunne åbnes.  

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, vel vidende, at det er et stort øn-
ske, at greens snart åbner. 

Teestedet på hul 7 er under opbygning og det forventes, at der kommer rulle-
græs på toppen og på to af siderne inden sommer. 

Samtidig orienteredes der om, at der nu på par 3 banen var etableret teesteder 
med kunstgræs. 

Det blev besluttet at informere om aflysningen af Nordeamatchen, og samtidig 
informere om greens tilstand og info om evt. åbning af greens – samtidig skal 
der informeres om, at der er DGU turnering (Divisionsmatcher) den 5. og 6. ju-
ni. Vi vil gerne informere om det, vi ved på nuværende tidspunkt. Alle er enige 
om, at det er den rigtige beslutning. 

Marianne laver udkast til tekst til forsiden af hjemmesiden. 



• Turneringsudvalget – Marianne Maegaard oplyste, at såfremt der ikke kunne 
være sikkerhed for åbning af greens, ligesom der med garanti var sikkerhed for 
et samlingssted i form af et telt, ville det blive nødvendigt at aflyse Nordea tur-
neringen den 30/5. 

Da denne garanti ikke kunne gives, blev det besluttet at aflyse turneringen. 

• Eliteudvalget – Bjarne Svensson oplyste, at 1. og 2. runde afviklet i 
Danmarksturneringen med Imponerende resultater for vores bedste herrer og damer i 1. 
division med rent bord med begge kampe på udebane. 

GT Aarhus slog Holstebro 6 - 3 og Silkeborg 9 - 0 - flot debut i divisionen med flere Mollerup 
piger på holdet.1. Division Herrer startede weekenden med at slå Århus G.C. i 
lokalderbyet med 14 - 4 og søndag blev Brønderslev slået på deres bane med ikke mindre 
end 18 - 0 - imponerende resultater.  

I Kval. rækken fik pigerne henholdsvis en sejr og et nederlag - fine godkendte resultater - 
igen med begge matcher på udebane.  

Vores 3. div. og 4. div. herrer fik ikke de resultater, vi havde håbet på med nederlag til begge 
hold i begge kampe. Trøsten må være, at det skete på udebane, og at revanchen må tages 
på hjemmebane.  

Næste runder i DM turneringen afviklet i Mollerup henholdsvis lørdag d. 5. juni og søndag d. 
6. juni med følgende program:  

Lørdag 5. juni: 

1. division herrer:          Mollerup – Brønderslev 

3. division herrer:          Mollerup – Hammel 

4. division herrer:          Mollerup – Skanderborg 

Kval. rækken - damer:  GT Aarhus - Hammel 

  Søndag 6. juni: 

 1. division herrer:          Mollerup – Skive 

 2. division herrer:          Mollerup – Grenå 

 4. division herrer:          Mollerup - Aarhus G.C. 

 Kval. rækken damer:    GT Aarhus - Odder 2 

 Vi håber på stor opbakning og fremmøde til kampene. 

Individuelt er sæsonen også startet, hvor flere af vore bedste spillere har klaret sig godt. 

3. Byggesagen 

  Formanden orienterede om selve byggeriet og dets færdiggørelse, ligesom han var 
inde på de mange problemer, der har været, og nogle er der stadig. Det ser nu ud 



til, at afleveringsdatoen er den 21. juli, hvorefter der vil være en kort tid til selve 
indretningen, som forventes færdig ultimo juli.  

 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

4.  Regnskab 

Balancen frem til 30. april 2010 blev gennemgået, og som forventet manglede der 
indtægter for greenfee og på sponsorkontoen. Ellers fulgte balancen det budget-
terede. 

5.   Generelle sager 

Forretningsføreren havde nogle sager af generel karakter, som han meget gerne 
ville have en løsning på. 

Klubhuset 

A) Informationstavler skal snart hænges op. Hvad skal det være for nogen, og 
hvor skal de hænge?  

B) Opslagstavler skal hænges op. Hvad skal det være for nogen, og hvor skal 
de hænge? 

Det blev besluttet, at Marianne Maegaard i fællesskab med sekretariatet finder 
en løsning på tavlerne og deres placering.  

 C) Omklædningsskabe – Der skal træffes en afgørelse på, hvorledes skabe skal 
fordeles blandt de medlemmer, der tidligere har haft skabe, idet der ikke bliver 
plads til så mange skabe som tidligere.  

 Forretningsføreren foreslog, at der skrives til samtlige de medlemmer, der tidli-
gere havde et skab, for først og fremmest at finde ud af, om de fortsat vil være 
interesserede i et omklædningsskab, og da der slet ikke bliver plads til så mange 
hele skabe, skal der ligeledes spørges til, om medlemmet ønsker et halvt skab. 
Kommer der så flere tilkendegivelser om et omklædningsskab, end vi har, må 
der foretages en lodtrækning blandt de medlemmer, der ønske sig et omklæd-
ningsskab. 

 Bestyrelsen tiltrådte denne fremgangsmåde. Sekretariatet står for lodtræknin-
gen sammen med et par stykker af de medlemmer, der ønsker sig et omklæd-
ningsskab. 

 D) Juniorlokalet: skal vi fortsat have et sådant, og hvem skal stå for indretnin-
gen og den efterfølgende oprydning? 

 Hans Christian Thøgersen kunne oplyse, at der fortsat er et stort ønske om et 
juniorlokale. Bestyrelsen besluttede derfor, at juniorudvalget skulle stå for ind-
retning mv., efter at lokalet er blevet tømt for div. materialer som håndværkere 
har opmagasineret i lokalet. 

 E+F) Gl. café og Gl. bar skal tømmes for opmagasineret inventar mv. rengøres 
og der træffes efterfølgende beslutning om indretning. 



 Parkeringskælder 

 A) Bagskabe bliver opstillet lige inden for porten til venstre. De medlemmer, der 
har golfbil, skal have deres bagskab i parkeringskælderen, såfremt de i forvejen 
har et bagskab i bagladen. Derved begrænses det antal personer, der skal have 
adgang til kælderen. 

 Dette tog bestyrelsen til efterretning. 

6.   Enkeltsager  

Et medlem havde ansøgt om overgang til passivt medlemskab fra den 6. april 
2010, begrundet med sygdom. Da det er et ønske, som ikke følger den normale 
procedure, som er, at overgang til passivt medlemskab kun kan ske til en beta-
lingstermin, anmodede forretningsføreren om en afgørelse. 

Bestyrelsen besluttede, at der ikke kunne fraviges fra normalproceduren. 

To medlemmer havde ansøgt om køb af en dele golfbil, begrundet i sygdom. 

Bestyrelsen godkendte ansøgningen 

      7.  Eventuelt 

Intet 

      8. Næste møde: 

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til den 16. juni 2010 kl. 17.00.   

Møde blev hævet kl. 20.15 af formanden.  

Referatet er sendt og skrevet af: Charlie Herbst 

Godkendt af: 

 

Jørgen Østergaard                                   Torben Thomassen 

 

Jørgen Winther                            Henrik Vinther               Marianne Maegaard 

 

Niels Eilif Hansen                         Hans Chr. Bech Thøgersen Bjarne Svensson  


