
MOLLERUP GOLF CLUB 

Bestyrelsesmøde 

03. november 2010 
 

Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 3. november 
2010 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 – Risskov.  

Til stede:   Jørgen Østergaard Nielsen 
  Henrik Vinther   
  Torben Thomasen 

  Bjarne Svensson 
  Jørgen Vinther 
  Marianne Maegaard 
  Niels Eilif Hansen 
  Charlie Herbst 

 

Fraværende:  Hans Christian Thøgersen   
    
Den udsendte dagsorden er som følger: 

1. Godkendelse af referat  
2. Orientering fra  

• Formanden 
• Forretningsføreren 
• Udvalgene 

3. Byggesagen: 
• Hvor er vi nu 
• Økonomi 

4. Regnskab: 
• Balance pr. 31. oktober 2010 

5. Generelle sager: 
• Klubhuset: 

A) Funktioner 
B) Kontrakt 

6.   Enkeltsager: 

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

 

1. Godkendelse af referat 

Referat fra møde den 23. august 2010 godkendt. 

 

 



2. Orientering 

• Formanden orienterede om et fælles formandsmøde mellem Aarhus Golf Club – 
Aarhus Aadal Golf Club samt Mollerup Golf Club, der var blevet afholdt i Aadalen. 
Der var på mødet blevet diskuteret om en gratis greefee ordning de 3 klubber i 
mellem. Denne diskussion vil blive taget op på et efterfølgende møde. Endvidere 
blev der luftet tanker om eventuel fælles indkøb af specialmaskiner. 

• Forretningsføreren oplyste, at han havde modtaget årsregnskab fra Senior klub-
ben. 

Bestyrelsen tog regnskabet til efterretning. 

• Forretningsføreren havde modtaget indkaldelse til Årsmøde mellem de samar-
bejdende klubber i det midtjyske område. 

Marianne og forretningsføreren deltager i mødet, der afholdes i Hammel Golf 
Klub 

• Forretningsføreren orienterede om, at Juniordistrikterne nu bliver juridisk selv-
stændige enheder med selvstændige vedtægter. 

Baneudvalget – Henrik Vinther oplyste om de forskellige vinterarbejder, der 
bliver foretaget på banen, herunder fældning af træer ml. haven og hul 2. Ellers 
foretages der maskineftersyn og slibning af maskinerne. 

• Turneringsudvalget - Marianne Maegaard oplyste, at hun er ved at have tur-
neringer på plads til næste sæson 

•  Informations- og trivselsudvalget  
� På Informationsområdet er nyt nummer af Molligan under forberedelse og 

planlægges udsendt primo december. På hjemmesiden er der livlig aktivi-
tet. Der er hver dag rigtig mange besøgende, normalt mellem 200 og 
300, - ofte flere. Det betyder, at vi skal være hurtige med ajourføringer 
og til hele tiden at bringe aktuel information. 

� Trivselsudvalget gennemførte den 30. august for første gang et møde for 
nye medlemmer. Der blev orienteret om, hvad man kan få ud af at være 
medlem af Mollerup Golf Club. Udvalget vurderer, at mødet fik et godt 
forløb, og der blev fra deltagerside udtrykt tilfredshed med initiativet. Det 
er udvalgets opfattelse, at et lignende arrangement skal gennemføres i 
2011. 

� For at fremme fællesskabet og trivselen foreslår Trivselsudvalget, at den 
tidligere diskuterede ”fredags-hyggegolf” ikke gennemføres som selv-
stændig fredagsaktivitet, hvor mange gerne selv vil have adgang til at 
spille golf. I stedet foreslås, at aktiviteten fremover kobles sammen med 
de fællesturneringer, som Tirsdagspigerne og Torsdagsherrerne hidtil har 
gennemført i juli måned, og som alle kan deltage i. Overskriften for disse 
juli-turneringer kunne være ”Social-Golf”. Trivselsudvalgets medlemmer 
vil gerne være med til at arrangere. 

� Der er i Trivselsudvalget en opfattelse af, at flere medlemmer godt vil gi-
ve en hånd med, når der er opgaver, der skal løses. Et forslag går ud på, 
at medlemmer, der gerne vil give en hånd med, kan ”adoptere” vedlige-
holdelses-/oprydningsopgaver. 



� Planerne om at lade mediebureauet Nord Advertising udarbejde en mar-
kedsføringsbrochure uden omkostninger for klubben er opgivet af bu-
reauet, der ikke var i stand til at tegne de nødvendige annoncer. Vi bør 
overveje selv at få fremstillet markedsføringsmateriale i løbet af vinterpe-
rioden. 

 

• Eliteudvalget – Bjarne Svensson oplyste, at Aarhus Golf Club havde meldt fra til Golf 
Team Aarhus. I stedet er Lyngbygård indtrådt. 

I den forbindelse er det blevet aftalt, at 1. div. holdet spiller hjemmebane kampe på banen i    
Lyngbygård i sæsonen 2011. Mollerup Golf Club får holdet i 2012 og Aarhus Aadal Golf  
Club i 2013. 

Kvalifikationsrækken spiller hjemmekampe i Mollerup i 2011, i Aadalen i 2012 og i 
Lyngbygård i 2013. 

Såfremt samarbejdet ophører, tilfalder licensen Mollerup Golf Club.Der er fastsat rammer for 
fordelingen af træningen de 3 klubber i mellem. Hver klub betaler 15.000 kr. til holdet, og 
Mollerup Golf Club er udpeget til det administrative arbejde for Golf Team Aarhus 

3. Byggesagen 

  Formanden orienterede om, at der stadig er en omfattende mangelliste, der 
endnu ikke er blevet lavet. Der afholdes fortsat møder mellem entreprenøren og 
byggeudvalget. Bl.a. kunne nævnes, at gårdspladsen ikke var modtaget endnu, 
ligesom det endnu ikke er fastsat, hvornår facaderne vil blive skiftet. 

 Hvad angår økonomien, var de sidste sager med J&N endnu ikke færdigforhand-
let.  

 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

4. Regnskab 

Balancen frem til 31. oktober 2010 var udsendt til bestyrelsens medlemmer in-
den mødet. 

5. Generelle sager 

• Klubhuset 

A – Forretningsføreren gennemgik en liste over de funktioner, der efter hans op-
fattelse stadig ikke fungerede tilfredsstillende, ligesom der var mangler af dør-
pumper mv., der ikke var med i projektet. 

Det blev besluttet, at forretningsføreren får udført de mangler, der er nødvendi-
ge for at funktionerne i huset skal kunne fungere tilfredsstillende. 

B – Forretningsføreren havde udarbejdet forslag til en rammeaftale samt en 
egentlig forpagtningsaftale med restauratøren for The 19th Hole. 

Bestyrelsen diskuterede det fremsendte og besluttede, at Jørgen Winther tager 
kontakt med Søren Møller Jensen. 



6.   Enkeltsager  

Et medlem havde ansøgt om tilladelse til af køb af en golfbil, begrundet i syg-
dom. 

Bestyrelsen godkendte ansøgningen 

      7.  Eventuelt 

Intet 

      8. Næste møde: 

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til den 15. december 2010 kl. 17.00.   

Møde blev hævet kl. 20.30 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  


