
MOLLERUP GOLF CLUB 

Bestyrelsesmøde 

01. februar 2011 
 

Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 1. februar 2011 i 
klubbens lokaler Mollerupvej 7 – Risskov.  

Til stede:   Jørgen Østergaard Nielsen 
  Henrik Vinther   
  Torben Thomasen 

  Bjarne Svensson   
  Marianne Maegaard 
  Niels Eilif Hansen 
  Hans Christian Thøgersen 
  Charlie Herbst 

 

Fraværende:  Jørgen Vinther    
    
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. 30. november 2010 (vedhæftes som bilag) 

5. Generelle sager: 
• Klubhuset: 

A) Funktioner 
B) Kontrakt 

6. Enkeltsager 
7. Eventuelt 
8. Næste møde 

 

1. Godkendelse af referat 

Referat fra mødet den 15. december 2010 er godkendt. 

 

 

 



2.  Orientering 

Forretningsføreren:  
1 – Repræsentantskabsmøde  
Formanden og et bestyrelsesmedlem deltager i repræsentantskabsmødet. 
2 – Møde med forsikringsselskabet:  
Forretningsføreren havde afholdt møde med forsikringsselskabet idet præmien 
på husforsikringen var steget med ca. 100% i forhold til sidste år. Der vil frem-
komme et nyt forslag til præmie. 
3 – Ejendomsvurdering  
Ejendomsmæglerfirmaet COLLIERS har vurderet bygningerne til kr. 24.6 mill. kr. 
4 – Faktura fra Aarhus Kommune vedr. forurening af Egeåen m.v. 
Århus Kommune har fremsendt en faktura på 44.7 tkr. for forurening af Egeåen, 
Forretningsføreren undersøger om en sådan faktura kan komme ind under Allrisk 
forsikringen. 

 

Baneudvalget   

 Banen og andre arealer:  

Prioritet 1 og 2 fra banevision er indarbejdet for 2011. Igangsættes snarest og 
fortsætter gennem 2011. 

 Beskæring i haven er i gang og etablering af haven starter, når vejret og jorden 
 tillader dette. 

Greens er blevet ryddet for sne og har været frosset gennem det meste af 
vinterperioden og det ser bedre ud på nuværende tidspunkt i forhold til sidste år. 
Er blevet sprøjtet for svamp i år.  

 Buske ved driving ragne er blevet flyttet så de følger stien ved parkeringspladsen. 
 Grønt regnskab er udarbejdet og indsendt til DGU. 
 Kontakt til Aarhus Kommune om banevision er lavet – møde aftales i februar. 
 Projekt Fuglekasser: ca. 30 fuglekasser er lavet og parat til at blive sat op 
 forskellige steder på banen. 
 Projektansvarlig Kaj Aage Hofmann og Per Møller. Billeder er taget – evt. til en 
 artikel i Molligan eller på hjemmesiden 
 
 Henvendelse til baneudvalget 

 ”Vi må formentlig erkende at nogle bunkers i lang tid vil være fyldt med vand, 
 fordi dræn ikke findes eller fungerer ikke. 
 Jeg skal derfor foreslå, at disse markeres med blå pæle - og justeres med lokale 
 regler  - jf. DGU's anbefalinger  
 (PS: Jeg ved godt at man kan droppe ud af dem med et straffeslag, men er dette 
 fair.)” 

Ovenstående ordlyd kommer fra et af klubbens medlemmer.  Til afhjælpning af 
problematikken i vinterperioden (off season) defineres en midlertidig lokal regel, 
som alene opslås i klubben.   
Vi har i vinterperioden ikke mandskab til at opsætte og/eller fjerne blå pæle, som 
DGU anbefaler i udformningen af midlertidig lokal regel ved vandfyldte bunkers.  
 

. Syreanlæg 
 For at kunne regulere vandkvaliteten på banen ved Mollerup, undersøger 
 baneudvalget om muligheden for at etablere et syreanlæg. 
 
 Et syreanlæg har følgende funktioner: 



 Syreanlægget har som funktion at sænke PH-Værdien i vandet/jorden, hvilket 
 bevirker, at jorden ikke har så nemt ved at falde sammen og blive hård.  Når 
 jorden er hård, har græssets rødder ikke så nemt ved at vokse i den, og man får 
 en græsplante, som ikke trives, ikke er sund og kan være vanskelig at passe.  
 Den vigtigste fordel er dog, at gødningen ikke kan optages ordentligt af græsset.   

 Fordelen ved et syreanlæg/Trykstation på banen er: 
 Samme vandtryk på hele banens vandingsanlæg 
 Regulere PH værdien i vandet 
 Begrænse gødskning af greens 
 Mindre vandforbrug 
 
 En negativ følge er, at de nuværende vandhaner ved hul 6 og hul 14 ikke kan få 
 vand fra de nuværende vandledninger. Vandhanen ved hul10 kan etableres med 
 vand fra keeperboligen. 
  
 Syreanlægget skal placeres mellem den offentlige vandledning, som ligger i 
 sydsiden af Mollerupvej og golfbanens tilslutning til den offentlige vandledning, 
 som ligger i  nordsiden af Mollerupvej tæt ved stien til 1. tee. 
 Etablering af syreanlæg tager ca. 3-5 uger. 
 Etableringen forgår ved at nedgrave en tryktank under jorden. Desuden skal der 
 etableres et hus/skur, hvor der er placeret trykpumper til at ”presse” vandet 
 videre ud i banens vandledninger. 
 Et hus/skur kan placeres ved 1. teested, hvor der i øjeblikket er en jordvold ud 
 mod vejen. Det kan placeres/indbygges i jordvolden og vil her have tæt 
 forbindelse til vandledingen, der forsyner banen. Huset kan evt. kombineres med 
 et starterhus til hjælp for startende på hul 1. Huset skal isoleres kraftigt, da der 
 kan være lyde fra pumperne.  

Alternativ placering: Mollerupvej 16. Tæt på 1. teested dog modsat den 1. 
forslåede placering. Huset kan også her graves halvvejs ned, eller være placeret 
mellem eksisterende træer. Tryktanken kan også nedgraves her. 

 
 Budget for et syreanlæg med den rigtige dimension for Mollerup Golf Bane er 
 følgende: 
 Trykstation  170.000 
 Syreanlæg    40.000    
 Buffer tank    10.000 
 Opsætning  100.000 
 Nedgravning af tank   30.000 
 Ny styre station   30.000 
 Total  380.000 
 
 I øjeblikket afventer vi besked fra Aarhus kommune om tilslutning til offentlig 
 vand. Der er ikke korrekte oplysninger om størrelse på vandtilførsel til banen – 
 når dette er  afklaret vurderes videre tiltag. 

 Sandsiloer 

 Til opbevaring af sand og jord, som bruges til vedligehold og forbedringer af 
 banen, ønskes materialer til etablering af 3 – 4 siloer. Siloerne kan etableres 
 midlertidig på arealet på Mollerupvej 16. Arealet er i dag jævnt, efter at der har 
 været etableret skurvognsby i forbindelse med bygning af klubhuset.  
 Siloerne etableres i første omgang med en bund af jernplader og sider af 
 betonelementer. Betonelementerne opbygges af enkeltelementer, som sættes 



 sammen og placeres oven på jernplader. Tilkørsel med sand og jord til siloerne 
 kan laves ved at beskære 3-4 træer og sikre en rigtig tilkørselsvej.  
 
 Budget for sandsiloer er følgende: 
 Jernplader  6,- i leje pr. dag. Behov 10 stk. 
 Betonelementer 22.400,- 
 Opsætning    2.500,-  
 Mande timer    1.500,- 
 Etablering af vej   6.000,- 
 Total  30.900,- eks. Jernplader 
  

 Maskinbudget Mollerup Golf Club 

 Levetidsoversigt for maskiner er udarbejdet, og det forventes, at der ikke skiftes 
 maskiner i 2011. 
 Derimod kan vi ikke forvente, at reparationer på eksisterende maskiner mindskes. 

 I 2012 er der planlagt udskiftning af en firstcutklipper og en Toro Teeklipper. 
 Estimeret omkostninger 570.000 hvis maskinerne købes. Det undersøges om der 
kunne være fordele ved at lease maskiner i stedet for køb. 

 
Turnerings- og begynderudvalget 

 

Marianne Maegaard oplyste, at hun er lige ved at have turneringer til sæsonen 
2011 på plads, ligesom begynderudvalget er i gang med planlægningen til næste 
sæson.  
 
Informations- og trivselsudvalget  

 

Der afholdes regelaften den 8. februar, ligesom årets første udgave af MOLLIGAN 
er i opstartsfasen. 
 
Juniorudvalget 

 

Er langt med planlægningen af sæsonen 2011. Der er skiftet formand i udvalget 
idet Jesper Høybye er valgt til formand for udvalget. Det er svært at nå op på de 
120 juniormedlemmer som der er besluttet der kan være. Forretningsføreren op-
lyste at der pt. kun er ca. 80 juniorspillere. 
 
Junior elitespillerne deltager i vintertræningen I Volstrup sammen med elitetruppen. 
 
Eliteudvalget  
 
Planlægning af sæsonen 2011 er på plads med indendørs træning i Volstrup d. 5. 
og 26 februar.  
Eliteudvalgsmøde 5. feb. 
Møde med trænerne inden for 14 dg. vedr. træningsform og tider. 
Ny formand og sammensætning af eliteudvalg 2011: 
Fin Pugholm – formand 
Jørgen Trads - kaptajn for 1.division herrer 
Michael Brusholt – nyt medlem og kaptajn for 3. division herrer 
Fredrik Markholt – kaptajn for 4. division herrer 
Lea Nuppenau – repræsentant for pigerne 



Bjarne Svensson – menigt medlem i 2011. 
 

3. Byggesagen 

Formanden orienterede om, at der stadig er en omfattende mangelliste, der endnu 
ikke er blevet lavet, specielt blev der orienteret om situationen med den ikke god-
kendte facadebeklædningen. Dette stopper for en endelig ibrugtagningstilladelse. 
Dispensationen er fortsat gældende, men vi kan stadig ikke bruge rummet over 
cafeen. J&N er nu sprunget fra deres tidligere accept af at de skulle udbedre faca-
debeklædningen ligesom de heller ikke vil tage ansvaret for belægningen på 
gårdspladsen. 
Sagen er nu overgivet til klubbens advokat, for hurtigst muligt at få en løsning på 
problemerne. 
Arkitema fastholder stadig det helt uberettigede krav om yderligere honorar for 
assistance i den indledende projekteringsfase.  Klubben har overdraget sagen til 
advokat Søren Halling-Overgaard.  
 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

4. Regnskab 
 

Balancen frem til 31. december 2010, blev på opfordring fra kassereren og forret-
ningsføreren ikke på mødet gennemgået, idet det blev besluttet, at der afholdes et 
nyt bestyrelsesmøde den 14. februar 2011, hvor også budgettet for 2011 vil blive 
diskuteret i et revideret udgave.  
 

5.  Generelle sager 

A – Der arbejdes stadig med de ting, som vi selv står for. Der bliver i den kom-
mende uge monteret den ene af kaffemaskinerne i ankomstområdet. Der bliver li-
geledes opsat dørpumper, hvor det er nødvendigt. 
 
B – Der indrykkes annonce i JP efter en ny forpagter, idet klubben og Søren Møller 
Jensen er blevet enige om, at samarbejdet stopper pr. 31. januar 2011.  

 
5. Enkeltsager  

 
Generalforsamlingen den 29. marts 2011 afvikles i lokalerne hos Jysk Pædagog-
seminarium. 
 

6. Eventuelt 
 

Intet 
 

7. Næste møde 

 
Næste bestyrelsesmøde er aftalt til den 14. februar 2011 kl. 17.00.   

 

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  


