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Bestyrelsesmøde den 11. oktober2011 kl. 17.00 i Mollerup Golf Club. 

 

Til stede:   Jørgen Østergaard Nielsen 
  Henrik Vinther   
  Sven Aaen 

  Marianne Maegaard  
  Hans Trautner 
  Peter Winther 
  Jesper Høybye 
                 Niels Elif Hansen    
  Charlie Herbst                
   

Fraværende: Ingen 

 

Dagsorden: 

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

� Formanden 
� Forretningsføreren 
� Udvalgene 

3. Regnskab: 
� Balance pr. 30. september 2011 
� Regnskabsestimat 2011 
� Likviditetsbudget  

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

5. Enkeltsager 
6. Eventuelt 
7. Næste møde 

 
ad. 1 - Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 

 
Referat af bestyrelsesmøde d. 21. september 2011 godkendes og underskrives. 
 
Peter Winther er som aftalt udtrådt af bestyrelsen for Lübker. 
 
 
ad. 2 – Orientering  
 

- Formanden 
Orientering omkring byggesagen omtales under pkt. 4 
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- Forretningsføreren 
 

Der er p.t. 42 medlemmer, der har udmeldt sig pr. 31.12. 2011 (sidste frist for retti-
dig udmelding er 2 mdr. før). Ifølge CH et relativt højt antal. Det kan dog ikke for nu-
værende oplyses, hvordan de udmeldte fordeler sig på alder. Der er traditionelt tale 
om en del juniorer.  
Spørgeskema udarbejdes af CH og MM og udsendes for afdækning af årsager til ud-
meldelser. 
6 medlemmer har, trods rykkere, ikke betalt kontingent pr 1. juli 2011og er reelt ikke 
længere medlem af klubben. CH kontakter de pågældende.  
Der er adviseret brandsyn d. 17. oktober klokken 12.30, hvor JØ og PW deltager. 
Det aftales, at CH bestiller VIA- lokalerne til klubbens generalforsamling d. 14. marts 
2012. 
 
- Udvalgene 
Baneudvalg (Henrik Vinther)  
Siden sidst: 

• Der flyttes igen træer efter en pause sidste år - Det forventes at flytte i alt 90 
træer – ca. 10 % af de træer, der blev plantet sidst udskiftes pga. manglende 
vækst. Der etableres grupper af træer flere steder rundt på banen.       

• Den høje rough er blevet klippet i uge 39.  
• Vi har fået feedback på, at semiroughen er blevet for lang - boldene bliver væk. 

Dette gælder specielt for de våde huller. Keeperne har forsøgt klipning af 
rough, men flere gange måtte det opgives, fordi maskinen laver for store køre-
spor, og flere steder kan der ikke køres på grund af vand i roughen. 

• Hul 14- 16 er lukket for kørsel med buggies, og der tages løbende stilling til, 
om andre huller skal lukkes.  

• Ny mekaniker i stedet for Kent er startet den 3. oktober – Kent har ønsket og 
fået job tættere på hjemmet og familien.  

• Vi vender banen til vinterbane i forhold til, hvad vi plejer. Der vil forholdsvis 
være greens på dameteestederne. Vi ved endnu ikke, hvornår skæringstids-
punktet bliver. Det vil afhænge af vejret, hvor lang tid vi kan spille til rigtige 
greens.  

• Det er greenkeeper Ulrik, der træffer afgørelse om/hvis banen eller dele af ba-
nen skal lukkes, og det er ligeledes Ulrik, der træffer afgørelse omkring vinter-
banen. 
 

Arbejder resten af året og i løbet af vinteren: 
• Nogle af søerne forsøges renset igen. Specielt hul 13 og 15.  
• En del af bunkerkanterne bliver renoveret.  
• Dræning: specielt området omkring hul 14 og 15 ønskes opgraderet, herefter 

området ved hul 1 og 2.  
• Større områder bl.a. ved hul 9 er meget våde – vi undersøger, om der er dræn, 

der er stoppet, eller hvorfor vandet ikke løber væk fra banen. 
• Vi sætter bunddække ved klubhuset mod hul 2 ved hjælp af frivillige. Der plan-

tes hvid potentilla.  
• Der laves stier med græsarmering på nogle af stierne rundt om på banen. Sti-

erne har generelt ikke været gode nok i år. 
• Huller og små områder på banen laves i løbet af vinteren. Der eksperimenteres 

forskellige steder.  
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• Afstandsmarkeringer skal hæves, da de synker.  
 

Kommunen har indtil videre stoppet projektet angående vandreservoir ved hul 7 og 
arbejdet med inddragelse af klubben i projektet om en åben grøft på hul 15, som vi 
havde håbet at kunne være en del af.  
 
Der arbejdes med nye skilte til teestederne på banen. Der er et ønskes om at få lavet 
nogle i træ, så de passer bedre ind i banen. Der laves forsøg med dette i løbet af vin-
teren.  
 
Vi har stadig frivillige, som hjælper til rundt om på anlægget. Det håber vi selvfølgelig 
også vil ske næste år - så det kan aflaste og lette greenkeepernes arbejde. 
 
Belægningen i gårdspladsen, som bliver udskiftet af Juhl & Nilsen, vil baneudvalget 
gerne bruge, men vi har ikke ressourcer til at flytte dem.  
 
Baneudvalget anbefaler, at man vælger herregårdsstenen til belægning i gården, så-
ledes der ikke kommer forskellige belægninger omkring bygningerne. Coloxsten er 
egnet som belægning til parkeringspladser og ikke i gården.  
 
Det anbefales ligeledes, at byggeudvalget undersøger, evt. ved hjælp af advokat, om 
vi skal være ringere stillet i forhold til stenvalg, fordi entreprenøren ikke kan lægge 
den først valgte sten. 
 
Sponsorudvalget (Hans Trautner) 

Udvalget består af Hans Trautner, Jesper Høybye, Søren Rolner, H.C. Ralking, Esben 
Kjeldsen og Charlie Herbst. Formål og strategi fastlægges på møde i oktober. 
Ros til Charlie for indsats omkring sponsorer i 2011. 
 

Klubhusudvalg (Peter Winther) 
Motorlærred opsættes i klubhuset – der stiles efter, at det er udført inden d. 2. no-
vember. 
Svend Torris har sponseret ur til klubben. PW og MM kigger på et egnet sted for op-
sætning. 
På næste møde fremlægges plan for supplerende belysning i det store klublokale. 
Aftale med AP Import godkendes af bestyrelsen. Det indebærer, at kompressorer fra 
kølerummene flyttes ned i kælderen. 
 
Turneringsudvalg (Marianne Maegaard) 

Sæsonen er forløbet fint, med god tilslutning til turneringerne. Der er p.t. gang i plan-
lægningen af klubbens afslutningsturnering d. 29. oktober. 
 

Informations- og trivselsudvalg (Niels Eilif Hansen) 
Næste nummer af Molligan udkommer til december. Første klubaften afholdes d. 2. 
november. 

 
Junior og Eliteudvalg (Jesper Høybye) 

Sæsonen er afsluttet med succes og resultaterne har været over al forventning, Se-
nest er juniorerne blevet Danmarksmestre for hold. 
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Planen for 2012, sportsligt som økonomisk, er under udarbejdelse. Budget fastholdes 
på nuværende niveau fra klubbens side. 
 
ad. 3 - Regnskabsgennemgang 
 

Med udgangspunkt i balancen pr. 30. september 2011 kommenterede CH og SAa 
klubbens økonomiske situation. Overordnet udvikler økonomien sig fortsat fornuftigt. 
Årets resultat forventes at blive et overskud på omkring 300.000 kr. mod et budgette-
ret på 500.000 kr.  
 
Positivt at par-3 banen har haft en omsætning på 15.000 kr. siden starten i august. 
 
El forbruget er som forventet højt, og CH undersøger og indhenter tilbud fra forskelli-
ge el-leverandører, herunder Nordstrøm. Til gengæld har vi sparet en del på olie til 
opvarmning. 
 
ad. 4 - Generelle sager 
 
Byggesagen: 
Kvote- og belægningsplan for gårdspladsen fremlagt på møde med Juhl og Nielsen. 
J&N fremlagde desuden forslag til alternativ belægning i gården.  
 
Der er visse uklarheder, som skal belyses nærmere, inden klubben kan tiltræde en 
endelig aftale. JØ vender tilbage til bestyrelsen, når der er nyt i den videre proces.  
 
Medlemstyper:   
Punktet udskydes - endnu engang - til næste møde. 
 
ad. 5 - Enkeltsager 

Ingen 
 
ad. 6 - Eventuelt 

Ingenting  
 
ad. 7 - Næste møde 
Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag d. 1. november 2011 kl. 17.00 
 

 
Mødet hævet kl. 20.30 
 
ref/ht + mm 
 


