
MOLLERUP GOLF CLUB 

Bestyrelsesmøde 

14. februar 2011 
 

Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 14. februar 2011 
i klubbens lokaler Mollerupvej 7 – Risskov.  

Til stede:   Jørgen Østergaard Nielsen 
  Henrik Vinther   
  Torben Thomasen 

  Marianne Maegaard 
  Niels Eilif Hansen 
  Charlie Herbst 

 

Fraværende:  Jørgen Vinther - Bjarne Svensson - Hans Christian Thøgersen   
    
Den udsendte dagsorden er som følger: 

1. Godkendelse af referat  
2. Balance pr. 31/12-2010 
3. Budget 2011 
4. Eventuelt 
5. Næste møde 

 

1. Godkendelse af referat 

Referat fra mødet den 1. februar 2011 er godkendt. 

2. Balance 2010 

Balancen pr. 31/12-2010 udviser et overskud på 3.211.715 kr. før afskrivninger 
og henlæggelser. Forretningsføreren oplyste, at der stadig resterer enkelte kor-
rektioner i regnskabet for 2010.  
Det er tidligere besluttet at henlægge 2.014.000,00 kr. af overskuddet til klub-
husbyggeriet, ligesom ca. 550.000 kr. er afskrivninger på maskiner og inventar.  
  
Bestyrelsen besluttede derudover at henlægge 350.000 kr. til færdiggørelsen af 
klubhuset. Herunder yderligere indkøb af manglende inventar. Endvidere beslut-
tedes en henlæggelse på 150.000 kr. til færdigbehandling af sagen vedr. Arki-
tema. 

3. Budget 2011 

Kassereren og forretningsføreren havde udarbejdet et budget for 2011, hvori 
udvalgenes ønsker til budget var indarbejdet.  

Endvidere er indtægtssiden tilrettet med nedenfor anførte antal medlemmer: 



 

Senior   916 
Ungdom     58 
Junior     81 
Longdistance      5 
Par3       4 
Intercity       3                                    
I alt  1067 
 
passive                          143 
 
En nettotilbagegang på 108 seniormedlemmer i forhold til sidste år. 
 

Budgettet udviser herefter et overskud på små 200.000 kr. Da afdragene på lå-
nene udgør et beløb i størrelsesorden 550.000 kr. blev budgettet ikke anset som 
værende tilfredsstillende. 
 
Bestyrelsen gennemgik herefter de enkelte konti, og fandt undervejs frem til 
nogle besparelser, men ikke tilstrækkelig mange. Det blev derfor besluttet, at 
det tilrettede budget fremsendes samtlige ansvarlige for de enkelte områ-
der/udvalg med henblik på at finde yderligere besparelser.  

      4.  Eventuelt 

Intet 

      5. Næste møde: 

Der afholdes budgetmøde den 22. februar 2011 kl. 16.00, og næste bestyrelses-
møde er aftalt til den 15. marts 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  


