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Bestyrelsesmøde den 21. september 2011 kl. 17.00 i Mollerup Golf Club. 

Til stede:   Jørgen Østergaard Nielsen 
  Henrik Vinther   
  Sven Aaen 

  Marianne Maegaard  
  Hans Trautner 
  Peter Winther 
  Charlie Herbst 
   

Fraværende: Jesper Høybye og Niels Eilif Hansen 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 
2. Orientering fra 

� Formanden 
� Forretningsføreren 
� Udvalgene 

3. Regnskab: 
� Balance 31/08-2011 
� Regnskabsestimat 2011 
� Likviditetsbudget  
� Planlægning af budgetlægning 2012 

4. Generelle sager 
� Byggesagen – hvor er vi nu?  
� Medlemsformer (oplæg fra Hans Trautner) 

5. Enkeltsager 
� TV overvågning af P-pladsen 

6. Eventuelt 
7. Næste møde 

 

ad. 1 - Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 

 
Referat af bestyrelsesmøde den 22. august 2011 godkendes og underskrives. 
 
ad. 2 - Orientering 
 

- Formanden 
 
Orientering omkring byggesagen omtales under pkt. 5. 
 
- Forretningsføreren 
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Forretningsføreren opfordrer til, i anledning af Dansk Golfhistorisk Selskabs seneste 
møde, bestyrelsen og andre til at aflægge museet et besøg, såfremt man alligevel er 
på de kanter.  
 
Klubben har modtaget skrivelse fra Aarhus Kommune ang. ensretning af nøglebokse. 
Hvem og til hvilke døre skal f.eks. brandvæsenet have nøgler i tilfælde at brand. CH 
undersøger hvorvidt der stilles krav om andre adgangsforhold end den nuværende 
adgang til kælderen via rampen. 
 
 
- Baneudvalg (Henrik Vinther) 
Gennemgår statusrapport af 21. september 2011.  

• Det har været nødvendigt at lukke flere huller i længere tid på grund af den 
megen regn. Der er i udvalget et stort ønske om at igangsætte dræning af de 
våde områder på hullerne 1-4 og 14-15. Det er der ikke afsat midler til i bud-
gettet for 2011. 

• Vinterplanlægningen er i fuld gang. Banen vendes og nogle huller lukkes per-
manent for vinteren.  

• Der er, sammen med nogle af vore naboklubber, indlejet en træflytter i uge 40 
og 41 – træer er vi selv leveringsdygtige i.  

• Vi har haft hortonom Asbjørn Nyholt til at gennemgå vores bane og særligt 
greens. Anbefalingerne i rapporten er i kort form flg.: 

o Der skal prikles med større pigge for at få mere luft til vækstlaget i 
greens. 

o Greens bør lukkes tidligere i efteråret for at begrænse skader i forbindelse 
med spil på greens 

o Der bør anvendes en anden græssort på greens 
o Maskiner, der klipper skal have helt skarpe knive, igen for at begrænse 

skaderne i græsset 
o Og endelig foreslår han at omlægge alle greens – efter USGA modellen 
o Rapporten planlægges lagt frem på hjemmesiden inkl. bestyrelsens kom-

mentarer til rapporten. 
• Frivillige har været i gang flere steder og på arealet mellem baglade og hul 9 

foreslås jorden bearbejdet og tilsået med græs. Budget ca. 7.000 kr. + moms. 
På indspilsområdet kunne boldkassen trænge til en afløser. 

• Der er indhentet tilbud på bunddække til udplantning omkring klubhuset. Frivil-
lige vil forestå dette arbejde i løbet af efteråret. 

• PW og HV tager kontakt til Erik Bagner omkring etablering af lys i haven. 
• Projektet med omlægning af regnvandsbassin er sat på hold af Aarhus Kommu-

ne og vi afventer et møde for nærmere orientering og udspil fra kommunen. 
 
JØ kontakter kommunen for opdateret status i forhold til planerne for ”Peters gård”. I 
forhold til vinteren 2011/12 ser JØ ingen problemer med at anvende gården i lighed 
med sidste vinter. 
JØ ønsker greens holdt åbne så lang tid som muligt.  
 
 
- Sponsorudvalget (Hans Trautner) 

o H.C. Ralking indtræder i udvalget. Der påtænkes lavet en workshop i oktober 
2011.  
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o Ang. baneguide, så er der netop taget luftfoto af banen og der forventes ny ba-
neguide til sæsonstart 2012. 

o CH har kontakt til to potentielle sponsorer og er tæt på at have aftalt sponsor-
kontrakt med begge. 

 

- Klubhusudvalg (Peter Winther) 
o Der er opsat affaldsstativer på samtlige toiletter og omklædningsrum. 
o Vores nuværende rengøringsselskab Kivik har accepteret at renholde juniorlo-

kale og trapperum – uden ekstra beregning. 
o Frekvensen af rengøring i vinterperioden overvejes. 
o Vi har modtaget et forslag om supplerende belysning i klublokalet fra Frandsen 

A/S men det er ikke anvendeligt og der arbejdes derfor videre med den sag. 
o Der pågår oprydning af rygerum og depot – primært frivillig arbejdskraft. 
o Der er fortsat problemer med kølerummet i køkkenafdelingen. Der forsøges 

forhandlet en tilfredsstillende løsning med leverandøren. Der er aftalt møde 
medio oktober 2011. 

 
 
 
ad. 3  Regnskabsgennemgang 

 
Med udgangspunkt i balancen pr. 31.08.2011 kommenterede CH og SAa klubbens 
økonomiske situation. Overordnet udvikler økonomien sig fortsat fornuftigt. 
 
Der aftales afholdt separat budgetlægningsmøde primo november og de enkelte ud-
valgsformænd bedes have deres forslag til budget klar til det møde. 
 
 
Ad. 4  Generelle sager 

 
Byggesagen 
Der afventes fortsat kote- og belægningsplan for gårdspladsen. 
 
Ad. 5  Enkeltsager 

 
TV overvågning af P-plads. Det aftales i første omgang at etablere skiltning. CH har 
denne opgave. 
Medlemsformer udskydes grundet det fremskredne tidspunkt til næste møde.  

Pkt. 6 Eventuelt 

 
Ingenting  
 
Pkt. 7 Næste møde 
 

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 11. oktober 2011 kl. 17.00 
 
Mødet hævet kl. 22.00 
 
Ref/mm 


