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Mollerup Golf Club 
 

Bestyrelsesmøde 
 

Mandag d. 25. august kl. 16.30 
 

 
Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 25. august 2014 kl. 16.30 i klubbens lokaler 
Mollerupvej 7 – Risskov. 
 
 
Tilstede: H. C. Ralking (HC) 
 Niels Halleløv (NCH) 
 Knud Høgh (KH) 
 Marianne Maegaard (MM) 
 Tove Vestergaard (TVP) 
 Niels Thyssen (NT) 
 Martin Skovsboe Pedersen (MSP) 
 Jakob Søholt (JS) 

Nina Adsersen (NA) 
 
Tilforordnede: 
 Jan Lauridsen (JL) 
 
Afbud:   

Thor Petersen (TP) 
 
 
Dagsorden som følger: 
 

1.     Godkendelse af referat fra 30. juni 2014 
  
2.     Godkendelse af dagsorden 
  
3.     Orientering fra 

a)     Formanden 
b)     Forretningsføreren 
c)     Udvalgene 

  
4.     Økonomi, herunder: 

a)     Status driftsbudget og likviditetsbudget 
 
  
5.     Driftsoptimering, herunder 

a.   Status på EConta  
b.   Drøftelse af udbud af indkøb/opgaver 

  
6.     Banen, herunder 

a.      Status på Baneudvalg/baneområdet, baneservice   
b.     Overdækning af driving range 
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7.     MGC’s medlemsskabsformer 

a.     Par 3 medlemsskab 
b.     Driving range medlemsskab 

  
8.     MGC’s organisation, herunder 

a)     Status på organisationsanalyse mv. 
b)     Strategiseminar for bestyrelsen 

  
9.     Status på projekter: 

a)     Hul 15 
b)     Peters gård 
c)     Tordenhytter 
d)     Brøndboring/vandtank/bassin 

  
10.  Eventuelt 
  
11.  Næste møde: mandag d. 29. september 2014 kl. 16.30 
  
12.  Personale og fortrolige sager 
 
 

1. Godkendelse af referat fra 30. Juni 2014 
Godkendt 

 
2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 

3. Orientering fra 
 

a) Formanden 
HC har haft møde med de 2 byrådsmedlemmer Ango Vinther og Hans Skou med det formål 
at drøfte problematikken omkring hul 15 og Peters gård. Der er forståelse for klubbens situa-
tion og vi håber, disse kontakter kan bane vej for en snarlig løsning. 
Der har været formandsmøde mellem Aarhus Aadal GC, Aarhus Golf Klub og MGC. Hensig-
ten er at styrke det fælles samarbejde. Alle tre klubber har indgået en fælles greenfee-aftale. 
Der arbejdes bl.a. med planer om en fælles Trekantsturnering i juli måned. 

b) Club Manageren 
JL har haft status og evalueringsmøde med SJ om klubbens prøvemedlemskab. P.t. har der 
været tilmeldt 55 prøvemedlemmer. Det har fungeret tilfredsstillende – dog med plads til for-
bedringer. 
Vi arbejder på at finde en bedre løsning vedr. opsamling af bolde samt opsætning af nyt 
hegn over til Par 3-banen. Efter sigende ligger der ca. 6. – 8.000 bolde i det høje græs. 
JL har holdt et meget positivt møde med STARK og VO Tagbeklædning om et samarbejde 
omkring opførelsen af vores nye overdækning på Driving Range sammen med JYTAS. Mere 
herom under pkt. 6. 
JL ønsker ideer til hvilke informationer, der skal hænges op i vores nye infoskab ved hul 1. 
Vi kan bl.a. oplyse om arbejdet på banen, konverteringstabeller, nyt fra banepersonalet, 
dresscode, etikette og andre vigtige informationer. Arbejdet sættes i værk hurtigst muligt. 
Sekretariatet har lavet en aftale med Hans fra Titleist/FootJoy om levering af firmatøj med 
logo. Det har vi fået mange positive tilbagemeldinger på. Vi arbejder på, i samarbejde med 
Shoppen, at få lavet attraktive tøjpakker med logo på, til vores medlemmer.   
Klubben har tilmeldt sig DGU´s tiltag – ’Golfspilleren i Centrum’. En stor del af vores med-
lemmer samt greenfeegæster får tilsendt et spørgeskema om deres oplevelse i MGC fra de 
kommer til de tager hjem igen. Der har af to omgange været sendt spørgeskemaer ud, som 
er kommet retur med svar. Dem nærlæser JL og præsenterer resultatet på næste BM.  
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Vi har fået ny Touchskærm i ankomstområdet. Der er kun installeret en ny skærm – vi afven-
ter og ser om det er nødvendigt med to skærme. Skærmen fungere bl.a. som en Ipad-
skærm og kan derfor gøres større og mindre med to fingre.  
 
 

c) Udvalgene: 
 
Turneringsudvalget (KH) 
Synoptikcup kan nu opdateres i Golfbox. 
Klubmesterskabene falder sammen med afslutningen på Ryder Cup. Vi arbejder på at lave 
et arrangement efter runderne, hvor det bliver muligt at se Ryder Cup live på TV. Det er et 
ønske fra dem der deltager i Klubmesterskaberne. 
 
Begynderudvalg (NH): 
Onsdagsturneringerne kører planmæssigt med ca. 52 deltagere pr. gang og vi anvender 
”kun” ni huller. 
 
Begrænsning af deltagerantallet har medført, at vi mangler kaptainer – de får ikke meldt sig 
på, inden der er fuldtegnet. 
 
Klubhusudvalg (NH): 
Juul & Nielsens advokat har truet med voldgift, fordi vi ikke vil nedskrive garantien. 
 
Han påstår endvidere, at J & N har tilbudt at udbedre gulvet i restauranten, men dette er 
usandt, hvilket er meddelt vores advokat. 
 
JL har iværksat indkøb af gardiner til Restauranten samt køb af stort spejl og hårtørrer til 
omklædningsrummene. 
 
Trivselsudvalget (NT): 
NT overvejer at dele Trivselsudvalget op, så vi får et selvstændigt kommunikationsudvalg. 
NT har i denne forbindelse lavet udkast til en kommunikations strategi for Mollerup Golf 
Club. 
 
Erhvervs- og Sponsorudvalget (HC): 
Business Clubben har holdt 2 arrangementer. Vi tog imod en indbydelse fra DGU om en dag 
i Himmerland Made in Denmark og var indbudt i i DGU teltet ved 10. tee. Super spændende 
arrangement og foredrag.  
Thomas Søby, professionel caddy for Morten Ø. Madsen, holdt foredrag i Mollerup d. 18. 
August, hvor vi også inviterede klubbens øvrige medlemmer til at deltage. Han underholdte 
med stor gejst ca. 60 personer i over 2 timer, om livet som caddy på touren. Det var både 
sjovt og underholdende. Det var et vellykket arrangement.  
Næste arrangement bliver en 2-dags tur til Tyskland for Mollerup Business Club sidst i sep-
tember. 
 
Sportsudvalget (MM): 
De bedste juniorer har været til DM i Årgangsmesterskaberne. De kom hjem med meget flot-
te resultater. 
Årgang U.12 1. plads til Jakob Sejr 
Årgang 12  6. plads til Magnus B. Hansen 
Årgang 14  1. plads til Frederik Sejr og 3. plads Mads Røddik 
Årgang 16   2. plads til William Høybye 
 
Status på Danmarksturneringen efter denne sæson, er at tingene skal evalueres nøje og der 
skal lægges planer for tingene fremadrettet. Det mest positive har været, at vores juniorer 
har gjort det rigtig godt på hhv. 1.,2. og 3. holdet.  
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4. Økonomi 
 

a) Økonomien (Anders fra eConta deltog i drøftelsen af dette punkt). 
 
Regnskabet viser en god overensstemmelse mellem budgettet og det faktiske forbrug. Der 
har i årets løb ikke være uforudsete udgifter, og vi forventer derfor at opnå det budgetterede 
overskud for 2014. Men der er fortsat behov for stram økonomisk styring. 
 

5. Driftsoptimering, herunder 
 

a) Status på Econta (økonomisystem). 
JL har siden midt juni samarbejdet med Econta om indførelse af nyt økonomisystem. Sy-
stemet er ved at være fuldt implementeret og fungerer nu tilfredsstillende. Bestyrelsen tager 
nu stilling til hvilke økonomiske rapporter, man vil have fremlagt fremadrettet. De nye værk-
tøjer vil give Club Manager og bestyrelse et hurtigt og nøjagtigt overblik over klubbens øko-
nomiske situation, da eConta leverer ’real time’ rapporter. 

b) Drøftelse af udbud af indkøb/opgaver. 
HC og Erhvervs- og Sponsorudvalget laver udbudsmateriale/forretningsprincipper klar, så 
møder kan afholdes. HC undersøger de juridiske aspekter. 
NH vil tage kontakt til Jytas vedr. informationer vedr. installation af jordvarmeanlæg. 
 

 
6. Banen, herunder  

a) Status på baneudvalg/baneområdet, baneservice og  
b) Overdækning af driving range 

 
  Status på Baneudvalg/baneområdet, baneservice og overdækning af driving range 

 
Banen generelt 
Det har været en lang, varm og tør forårs- og sommer periode, der har givet udfordringer for drif-
ten af banen. 
• De fleste ressourcer er gået til klipning, hvilket også har betydet, at brændstofforbruget ligger 

over niveauet for 2013. 
• Greens har haft svære betingelser og vandforbruget ligger på nuværende tidspunkt på det 

samme niveau som for hele 2013. Vandingssystemet kører ikke optimalt, hvilket taler for at in-
vestere i en ny løsning. 

• Der har været meget kløver i denne sommer. Det skyldes, at kløver trives ekstra godt under 
hårde betingelser. Samtidigt har reduceret sprøjtning i de senere år betydet en yderligere 
vækst. Vi har ikke kunnet sprøjte mod kløver denne sommer pga. tørke, da sprøjtning vil afsvi-
de græsset. 

• Der har været en del skader på materiel og budgettet for reparationer i 2014 er opbrugt. 
 

Økonomi 
Årets ekstraordinære forbrug af brændstof, vand og reservedele betyder, at vi sandsynligvis kom-
mer til at reducere omfanget af mindre projekter og reparationer på banen i resten af 2014. Nær-
mere redegørelse hænger sammen med et større arbejde med en baneplan. 
 
Baneplan 
Der arbejdes p.t. på en plan for banen 5-10 år frem. 
Det er tanken, at baneplanen bliver grundlaget for at udvikle banen i en ønsket retning, således at 
vi år for år, kan planlægge og prioritere indsats og investeringer. 
Det kræver politisk debat om, hvad det er for en bane, vi ønsker i MGC. Vi har p.t. spillere lige fra 
elite til begyndere samt en stor gruppe seniorer. Umiddelbart ønsker vi ikke at nedprioritere nogle 
af målgrupperne, men er det realistisk, at vi kan udvikle en bane, der vil kunne tilfredsstille alle? 
Baneplanen vil være opdelt i følgende emner: 
• Visionære projekter 
• Forskønnelse 
• Mindre projekter og større reparationer 
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• Drift 
Der vil blive anslåede omkostninger til ressourcer, materialer og eventuel leje af maskiner mv. 
 
Ressourcer 
Vi søger p.t. 14-16 frivillige medlemmer til at udføre konkrete opgaver på banen. 

   
Baneservice 
Vi kom i gang den 30. juni med 8 faste + 2 reservemedlemmer. 
Statistik for 30.06- 25.07 
Antal kørte dage i periode:  22 
Overholdelse af vagtplan (dage): 116 % 
Antal timer totalt:   50 
Gennemsnit timer pr. dag:  2:20 
Antal dage med regn:  2 
 
Punkter fra første periode: 

• Generel information til medlemmer, der har mistet deres bagmærke  
• Udlevering af halvårsmærker 
• Vejledning om anvendelse af boldrenden 
• Vejledning til greenfee spillere om bestilling og betaling (Probox + kontanter)  
• A4 side til tavlen ved tee 1 vedr. baneservice 
• Uge temaer f.eks. pitchfork. Skilt med tema for ugen, der placeres i forruden på boogien 
• Dialog med Ulrik ang. vimpel markering for hulplacering og problemer med hulkopper 

 
Medlemmer har været positive mht. baneservice. Flere har ytret ønske om at BS skal aktivt funge-
re som startere i peaks. 
 
Baneudvalg 
Søger p.t. et medlem, der vil påtage sig ”ejerskabet” af baneservice og eventuelt træde ind i bane-
udvalget. 
 
Projekter 
Overdækning af driving range 
Endelig projektering og slutforhandling med Jytas pågår.  
Hvis alt går godt, står overdækningen klar til brug i slutningen af oktober. 

       
7. MGC´s medlemskabsformer 

 
a) Par 3 medlemskab 

Bestyrelsen har besluttet at indføre par 3 medlemskab, hvis forudsætningerne er tilstede. 
Deres rettigheder i klubben skal undersøges. Der skal kigges på vores vedtægter, stemme-
ret, kontingent m.m. i forbindelse med indførelse af par 3 medlemmer. Skal vedtages på 
næste BM. 
 

b) Driving Range medlemskab 
Da det forventes, at den nye overdækning står klar slut september/start oktober, har besty-
relsen besluttet at lave helårlige DR medlemskaber – kontingent kr. 1.500,-. Der vil blive 
samlet bolde så længe vejret tillader det.  

 
8. MGC´s organisation, herunder 

 
a) Status på organisationsanalyse mv. 

Ikke afholdt møde endnu – intet nyt 
b) Strategiseminar for bestyrelsen 

Der afholdes strategiseminar for bestyrelsen lørdag d. 25. Oktober (flyttet fra 3. oktober). 
 

9. Status på projekter 
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a) Hul 15 
Vi undersøger endnu engang, om der kan være tekniske løsninger, frem for nye huller. 
 

b) ’Peters gård’ 
Intet nyt 

 
c) Tordenhytter og toiletter 

Intet konkret nyt vedr. mulige løsninger, priser mv. Påtænker at inkludere emner i baneplan. 
 

d) Vandboring 
Vi sætter gang i det forberedende arbejde til ansøgningen.  
 

10. Eventuelt 
 

  Ingen bemærkninger 
 

11. Næste møde: mandag d. 29. september 2014 kl. 16.30 
 

12. Personale og fortrolige sager 
 
Personalemøde er fastsat til tirsdag d. 23. september kl. 07.30 – 8.30 

 
 
Mødet blev hævet af formanden kl. 21.30 
 
 
Referent: Jan Lauridsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Godkendt af: 
 
 

HC Ralking  Niels Halleløv Tove V. Pasalic  

 

 

Jakob Søholdt Knud Høgh  Marianne Maegaard 

 

 

Niels Thyssen Martin Skovsboe Pedersen 

 


