
MOLLERUP GOLF CLUB 

Bestyrelsesmøde 

17. februar 2010 
 

Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 17. februar 2010 
i klubbens lokaler Mollerupvej 7 – Risskov.  

Til stede:   Jørgen Østergaard Nielsen 
  Henrik Vinther   
  Torben Thomasen 

  Hans Christian Thøgersen   
  Niels Eilif Hansen 
  Jørgen Vinther 
  Bjarne Svensson 
  Charlie Herbst 

 

Fraværende:  Marianne Maegaard   
    
Den udsendte dagsorden er som følger: 

1. Godkendelse af referat  
2. Orientering fra  

• Formanden 
• Forretningsføreren 
• Udvalgene 

3. Byggesagen: 
• Hvad nu 

4. Regnskab: 
• Årsrapport 2009 til underskrift (vil blive udsendt før mødet) 
• Budget 2010 + forslag til indskud/kontingenter 2011 mv. (vil 

blive udsendt før mødet) 
5. Enkeltsager 
6. Eventuelt 
7. Næste møde 

 

1. Godkendelse af referat 

Referat fra møde den 20. januar 2010 er godkendt.  

2. Orientering 

• Orientering fra formanden 

Formanden orienterede om, at Århus Byråd har vedtaget en forlængel-
se af klubbens lejekontrakt, således at den løber 32 år endnu. 

Vedr. Mollerupvej 26, er der stadig intet nyt. 



• Forretningsføreren: 

1. Formanden og Niels Eilif bliver tilmeldt til DGU´s repræ-
sentantskabsmøde i Korsør. 

        2. Der udsendes 40 rykkere til medlemmer, der endnu ikke 
har betalt kontingent.  

• Udvalgene: 

Informations- og trivselsudvalget: 

Næste nummer af MOLLIGAN er under forberedelse. Planlægges at 
udkomme primo/medio april og fokuserer på den kommende sæson 
og udviklingen i klubhusprojektet. 
 
Udvalget drøfter for tiden udvalgets berettigelse og de opgaver, der 
i givet fald skal varetages. Arbejder med formulering af ny opgave-
beskrivelse/nyt kommissorium.  

 

Baneuvalget: 

 

Banestatus: Lukket indtil videre – forventer ikke, at banen åbnes før 
påske og måske heller ikke til påsken. I øjeblikket er der frost ned i 
45 - 50 cm dybde. 

Foreløbig genåbningsplan, når vejret i en lang periode har været 
med varmegrader, er at åbne for hul 10 -13 + 17 og 18. Herefter 
kan hul 7-9 og hul 5 og 6 åbnes, således der kan startes ved hul 6 
og spille 6 til 13 + 17 og 18 og herefter hul 5.  

Indtil der er etableret parkeringsplads, skal der fortsat parkeres på 
vejen langs hul 6, hvorfor det vil være mest naturligt at starte på 
hul 6 og derefter slutte ved hul 5. 

Åbning af hul 1-4 + 14 – 16 vil være afhængig af vand på banen. 
Der skal være frostfrit, før vandet kan trænge ned i jorden, og hul-
lerne er erfaringsmæssige meget våde, hvorfor det anbefales at ta-
ge de resterede huller i brug, når vejret tillader det. 

Aftale om placering af sand til årets forbrug ønskes godkendt af be-
styrelsen. Det foreslås, at der etableres midlertidige depot ved ven-
stre side af indkørslen til Mollerupvej 26 (Peters gård), hvorfor der 
må ryddes træer og den gamle carport, der er på stedet nu, samt 
etableres bundsikring. 

Det blev aftalt at Jørgen Østergaard tager kontakt til Århus kommu-
ne for at orientere om brug af arealet. 

 



Plejeplan og etableringsoversigt udarbejdes i øjeblikket, men for-
årets arbejde er også afhængig af vejrforholdene, så det er med 
forbehold, om tidsplanerne kan overholdes. 

 

Juniorudvalget: 
 

Den kommende sæson er nu planlagt, ligesom træningen er beslut-
tet. Træningen bliver på samme ugedage som sidste sæson. 
 
Der er/skal afvikles 2 vintertræningsdage på Volstrup Golf Center 
ved Hobro, begge pro´er deltager. 
 
 

Eliteudvalget: 

 

I vinterens løb har vi færdiggjort optakt og træningsforløb til sæsonen 
2010 samt afholdt møder med vores to trænere Søren og Kenneth. 

I korte træk er optakten, at vi to gange har lejet Volstrup indendørs 
træningshal d. 27.02 og d. 13.03 hvor både Søren og Kenneth delta-
ger. 

Der er arrangeret træningssamling i Mollerup d. 20.03 samt trænings-
lejr i Himmerland d. 16.04 – 18.04 med samme arrangør som sidste 
år – Golfpromote. Der trænes og spilles mod andre topklubber i Dan-
mark om søndagen om Titleist Trophy 2010. 

Træningslejren sponsoreres af Erhvervsklubben. 

Kvalifikationsrunderne i Mollerup foregår i år d. 10.04 med 18 huller 
om formiddagen og 18 huller om eftermiddagen. 

For elitepige fusionsholdet ændres der lidt i år på den måde at piger-
ne træner på skift mellem klubberne – dvs. at vi får glæde af pigerne 
i Mollerup 4 – 5 gange i foråret. 

Danmarksturneringen starter 1. og 2. maj – begge dage udebane for 
alle holdene pga. byggeriet i Mollerup. Næste runde 05. og 06. juni 
spilles til gengæld i Mollerup med 4 divisionskampe hver dag. 

Vi laver i år en ny opdeling af eliten med et Elite 1 (4- 5 spillere), Elite 
2 (7 – 9 spillere) og Øvrig Elite. Der bliver forskel i tildelte trænings 
pas og individuelle lektioner. 

Vi har i år fået tilgang af 5 nye spillere Thomas Christensen (tidl. 
Skanderborg), Mads Aagaard (tidl. Struer og Aarhus G.C.), Ronni 
Raahauge (tidl. Vestlolland), Michael Brusholt (tidl. Struer og Lemvig) 
og et glædeligt gensyn med Mikkel Markfoged (tilbage fra Holstebro). 

Vi har en målsætning i år med at alle 3 herrehold vinder deres række 
og skal spille om oprykning. 



Det samme gælder for Fusionsholdet i Kvalifikationsrækken, mens 1. 
Division damer har en målsætning om at stabilisere sig i divisionen 
efter oprykning sidste år. 

Alle målsætningerne er ambitiøse – men ikke umulige at nå.  

3.   Byggesagen 

Formanden orienterede om status på byggesagen. Vintervejret har nu for alvor 
fået indflydelse på byggeriet. Der afholdes byggemøde førstkommende mandag, 
hvor tidsplanen skal til diskussion. 

4.   Regnskab  

Årsrapporten for 2009 blev fremlagt til godkendelse. Årsresultatet efter afskriv-
ninger og finansieringsudgifter udviste et overskud på 1.539.651 kr.  

Bestyrelsen foreslår årets resultat anvendt således: 

Overført til egenkapital      39.651 kr. 

Henlæggelse til nyt klubhus 1.500.000 kr. 

Bestyrelsen underskrev årsrapporten. Rapporten vil blive udlagt på klubbens 
hjemmeside og fremlagt i klubbens lokaler, jfr. vedtægterne inden den ordinære 
generalforsamling. 

Budgettet for 2010 er udarbejdet i hovedtal og er blevet kontofordelt.  

Bestyrelsen godkendte det fremlagte budget, tillige med de foreslåede kontin-
genter og indskud for sæsonen 2011. Budgettet mv. vil blive udlagt på klubbens 
hjemmeside og fremlagt i klubbens lokaler jfr. vedtægterne inden den ordinære 
generalforsamling.   

5. Enkeltsager 

Forretningsføreren fremlagde et ønske om en ændring af det kommende an-
komstområde. Ændringen går på, at der bliver 2 touchsskærme, da det i sidste 
sæson viste sig ind i mellem at være en flaskehals. Den gamle touchsstander vil 
kunne sælges formentlig for et beløb mellem 10.000 og 15.000 kr. 

Bestyrelsen kunne godkende denne investering. 

      6.  Eventuelt 

Intet 

      7. Næste møde: 

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til den 1. marts 2010 kl. 17.00, ligesom der blev 
fastsat møde den 10. marts kl. 16.30   

Møde blev hævet kl. 21.00 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  

 

 

 


