
MOLLERUP GOLF CLUB 

Bestyrelsesmøde 

07. april 2011 

 

Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 07. april 2011 i klubbens loka-

ler Mollerupvej 7 – Risskov.  

Til stede:   Jørgen Østergaard Nielsen 

  Henrik Vinther   

  Sven Aaen 

  Marianne Maegaard 

  Niels Eilif Hansen 

  Jesper Høybye 

  Hans Trautner 

  Peter Winther 

  Charlie Herbst 

 

Fraværende: Ingen      

    

Den udsendte dagsorden er som følger: 

1. Godkendelse af referat 

2. Konstituering  

3. Forretningsorden  

4. Orientering fra  

• Formanden 

• Forretningsføreren 

• Udvalgene ( der må gerne fremsendes skriftlige indlæg inden mødet) 

5. Byggesagen: 

• Hvor er vi nu 

6. Regnskab: 

• Balance pr. 31. marts 2011 

7. Enkeltsager 

• NGU – DGU frispilskort 

• Greenfee aftaler 2011 

8. Eventuelt 

9. Næste møde 

 

              1. Godkendelse af referat 

Der var ingen referater til godkendelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Konstituering 

Efter en længere diskussion om bl.a. hvilke udvalg der skulle være i den nye bestyrelse, blev 

følgende besluttet: 

 

Formand:    Jørgen Østergaard Nielsen 

Næstformand   Henrik Vinther 

Kasserer:    Sven Aaen 

Udvalg: 

 Økonomiudvalg: Sven Aaen 

 Strategi- og  

markedsføringsudvalg: Hans Trautner 

 Baneudvalg: Henrik Vinther: Henrik Vinther 

 Klubhusudvalg: Peter Winther 

 Informations- og 

 Trivselsudvalg: Niels Eilif Hansen 

 Turnerings- -begynder-  

 og HCP udvalg: Marianne Maegaard 

 Sportsudvalg:  Jesper Høybye 

 

I ovennævnte udvalg er de nævnte bestyrelsesmedlemmer formænd. Det blev aftalt, at be-

styrelsesmedlemmerne også ville kunne sidde i de øvrige udvalg som menige medlemmer. 

Ellers er det udvalgsformanden, der udpeger de medlemmer, der ønskes i det enkelte ud-

valg, dog skal medlemmer i udvalgene godkendes af den samlede bestyrelse. 

 

Udvalgsformændene blev anmodet om, at de til det næste bestyrelsesmøde har udvalgs-

medlemmer klar. 

 

              4.  Forretningsorden 

  

Det blev besluttet, at en gennemgang af forretningsordenen blev udsat til næste bestyrel-

sesmøde, hvor også klubbens forretningsplan vil blive genstand for en nærmere gennem-

gang. 

 

4.  Orientering 

Forretningsføreren:  

Orienterede om skrivelse fra et af vore medlemmer. 

 

Baneudvalget 

   

Banen er nu åbnet helt. Vore greens er naturligvis ikke perfekte, men efter årstiden ganske 

tilfredsstillende. 

 

Greenkeeperne er nu gået i gang med at etablere haven ved det nye klubhus. Der er kørt en 

del sand på, som efterfølgende er blevet fræset, hvorved der kom en del sten frem, der nu 

bliver fjernet. Efterfølgende vil der blive sået græs. 

 

 



  Trivselsudvalget 

Molligan bliver udsendt tirsdag den 12. april.  

Trivselsudvalget er nu færdigt med planlægningen af GOLFENS DAG. Niels Eilif orienterede 

om DGU’s lidt besynderlige forslag om, at klubberne denne dag uddeler gavekort på en bur-

ger, der kan indløses i samtlige klubber.  

Turneringsudvalget 

Marianne orienterede om den netop afviklede åbningsturnering. Der var 112 spillende delta-

gere, som afviklede turneringen på ml. 4,25 og 4,5 timer, hvilket må siges at være ganske 

godt. Der var en god stemning såvel på banen som også før og efter turneringen, der starte-

de med fælles morgenmad. 75 af deltagerne valgte ligeledes at spise efter turneringen.  

Begynderudvalget 

Onsdag den 13. april starter onsdagsturneringen igen. Det blev også oplyst, at der nu var 2 

fuldtegnede begynderhold (prøvemedlemsskab). 

5. Byggesagen 

Formanden orienterede om, hvor vi står i byggesagen. Der skal afholdes møde med J&N 

mandag den 11. april 2011, hvor mangellisten skal diskuteres 

  

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

6.  Regnskab 

Balancen frem til 31. marts 2011 blev gennemgået. 

 

Sven Aaen meddelte, at han sammen med Charlie ville gennemgå udgiftssiden i klubbens 

regnskab for eventuelt at kunne finde nogle besparelser.  

  

6.   Enkeltsager  

 

Forretningsføreren oplyste, at der skulle tages beslutning om DGU´s frispilskort: 

 

NGU-kort: Jørgen Østergaard Nielsen 

Henrik Vinther 

DGU-kort:  Jesper Høybye 

Sven Aaen 

Niels Eilif Hansen 

Peter Winther 

Hans Trautner 

 

      7.  Eventuelt 

Vedligeholdelse omkring det nye klubhus: ”hvem gør hvad?” skal defineres .  Jørgen Øster-

gaard og Henrik Vinther fik opgaven. 



 

 

 

 

      8. Næste møde: 

Det blev besluttet, at i golfsæsonen afvikles bestyrelsesmøderne den 3. mandag i hver må-

ned. Uden for sæsonen bliver det den 3. onsdag i hver måned. Næste bestyrelsesmøde bliver 

derfor den 16. maj 2011 kl. 17.00.  

  

Møde blev hævet kl. 22.00 af formanden.  

Referatet er sendt og skrevet af: Charlie Herbst 

 

Godkendt af: 

 

Jørgen Østergaard                                   Henrik Vinther 

 

Sven Aaen                            Jesper Høybye         Marianne Maegaard 

 

Niels Eilif Hansen                          Hans Trautner Jesper Winther  


