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Referat af bestyrelsesmøde,

Der var indkaldt til bestyrelsesmøde 
bens lokaler Mollerupvej 7 – Risskov. 

Til stede:   Hans Chr. Ralking
  Niels Halleløv

  Marianne Maegaard
  Per Bech
  Knud Høgh (KH)
  Tove V
  Thor Petersen (TP)
  Charlie Herbst

 
Fraværende:  Poul Lindberg (PL)
 
Referent:  Charlie Herbst

 
  Dagsorden: 
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2. Godkendelse af dagsorden 
3. Orientering fra  

a) Formanden 
b) Forretningsføreren 
c) Udvalgene 

4. Økonomi - status 
5. Forretningsplanen for 2013 
6. Konstituering 
7. Elitens mulige samarbejde med Lübker
8. Energibesparelser, muligheder ift. bygningen 
9. Samarbejdsaftale med Erhvervsklubben
10. Eventuelt 
11. Næste møde(r)  
12. Personale og fortrolige sager

 

 

1. Godkendelse af referat 

Mollerup Golf Club 

Referat af bestyrelsesmøde, 8. april 2013 

Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 08. april
Risskov.  

Hans Chr. Ralking (HC) 
Niels Halleløv (NH) 
Marianne Maegaard (MM) 
Per Bech 
Knud Høgh (KH) 
Tove Vestergaard (TVP) 
Thor Petersen (TP) 
Charlie Herbst (CH) 

Poul Lindberg (PL) 

Charlie Herbst 

Godkendelse af referat fra 25. februar og 14. marts 2013 
 

 

Elitens mulige samarbejde med Lübker 
gheder ift. bygningen  

Samarbejdsaftale med Erhvervsklubben 

Personale og fortrolige sager 
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08. april 2013 i klub-
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• Begge referater blev godkendt og underskrevet. 

2. Godkendelse af dagsorden 

• Formanden anmode om at få et punkt tilføjet dagsordenen, i det der fra Erhvervsklub-
ben var modtaget en samarbejdsaftale til underskrift. Dette blev godkendt, og dagsor-
denen er derfor ændret i forhold til den udsendte. 

3. Orientering fra 

•  A: Formanden (HC): 

1. Orienterede om, at der nu var fremsendt en officiel skrivelse til Rådmand 
Bünyamin Simsek vedr. klubbens problemer med vand på hul 15. I samme 
forbindelse havde formanden og forretningsføreren haft et byrådsmedlem til 
et møde i klubben, for også overfor ham at fremlægge vores problemer. 
Mødet blev afholdt i en meget positiv ånd. 

2. Ligeledes orienterede formanden om et møde som kommunens Ejendoms-
forvaltning havde indkaldt til. Mødets emne var gården Mollerupvej 26, hvor 
ejendomsforvaltningen orienterede om, at den sidste af kommunens egne le-
jere nu havde opsagt deres lejemål. På mødet gav begge parter udtryk for 
deres tanker om, hvad jorden og bygningerne kunne benyttes til, og tankerne 
var ikke langt fra hinanden. Der forstår nu nogle overvejelser vi som klub skal 
tage stilling til, men det ligger fast, at vi nu kan benytte den røde lade.  

• B: Forretningsføreren (CH): 

1. CH orienterede om, hvorledes vi kan få studiemedlemsskabet til at følge 
SU-perioden, og hvorledes vi vil kunne kontrollere om aftalen med med-
lemmet overholdes. Vi vil herefter få noget på hjemmesiden vedr. den æn-
drede ordning, ligesom vi kontakter de af vore medlemmer, det i øjeblikket 
har et studiemedlemskab. 

2. Orienterede kort om, at der nu jfr. kontrakten med restauranten var blevet 
foretaget en pristalsregulering af forpagtningsafgiften.  

C: Udvalgene: 

Baneudvalget (HC) 

Der er modtaget et nyt regulativ vedr. brug af pesticider.  

Trivselsudvalget (TP) 

Store oprydningsdag afvikles søndag den 14. april..  

Husudvalget (NH) 

a) Orienterede om at al korrespondance mellem klubben og Juul & 
Nielsen nu foregår gennem advokat. Dette er ikke vores ønske, 
men en tilbagemelding fra Juul & Nielsen, at det er sådan de øn-
sker at samarbejdet skal foregå. NH har naturligvis skrevet til ad-
vokat Mogens Birkebæk, at vi nu ønsker, at der skal ske noget.  

b) NH har indkaldt nøglepersoner der har deltaget i byggeudvalget 
samt klubbens rådgivere, til et møde den 18. april. I det der stadig 
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er mange løse ender vil den nuværende bestyrelse gerne høre 
disse personer om, hvorledes det er gået med byggeriet som det 
nu en gang er.  

Hvorfor er det gået som det er – har Mollerup Golf Club fejlet?, 
Hvis ja – hvor? 

Sponsorudvalget (HC) 

 Sponsorudvalget afventer bestyrelsens beslutning vedr. Erhvervsklubben 

TuTurneringsudvalget (KH) 

a) Der skal i forbindelse med åbningsturneringen opsættes et telt på 
terrassen idet der er forud bookede arrangementer i restauranten. 

b) Udvalget vil gerne at der gives tilladelse til at senior matcherne 
flyttes fra tirsdag til onsdag, fra 1. april 2014. Bestyrelsen gav tilla-
delse til at der kunne optages forhandlinger med seniorklubben. 
Begrundelsen for flytningen skal ses på baggrund af flere henven-
delser fra seniordamerne der også gerne vil spille i dameklubbens 
regi. 

4. Økonomi – status (TV+CH) 

Balancen pr. 31/3-2013 følger det forventede. Likviditetsmæssig ser det lidt anderle-
des ud, idet der er foretaget investeringer for godt 500 t.kr., lige som Juul & Nielsen 
har fået udbetalt ca. 100 t.kr. vedr. et tilbageholdt beløb. 

5. Forretningsplanen for 2013 (HC) 

I henhold til tidligere beslutning har HC og PL gennemgået forretningsplanen og 
mener den trænger til en nærmere gennemgang. 

Derfor havde de op til mødet udsendt en 1. udkast til planen, og opfordrede 
bestyrelsen til at komme med kommentar til det udsendte. Principperne i det udsendte 
materiale blev godkendt, hvilket betyder: 

1. Samme udvalgsstruktur som i sidste sæson, dog bliver Informations-
udvalget et sælvstændigt udvalg, men der kan ændres på 
arbejdsopgaver inden for udvalgene. Udvalgene udarbejder referat af 
deres møder, der efterfølgende tilsendes sekretariatet. 

2. Udvalgene vælges for et år af gangen, udvalgsperioden er mellem 2 
ordinære generalforsamlinger. Princippet i det er, at konstitueringen 
foregår lige efter en generalforsamling, således at en eventuel ny 
formand for et udvalg, selv udnævner sine udvalgsmedlemmer som 
efterfølgende skal godkendes af bestyrelsen. 

3. Der nedsættes et forretningsudvalg. 
Forretningsudvalget består af formanden – og 2 
bestyrelsesmedlemmer foruden forretningsføreren. 
Forretningsføreren udarbejder et kort referat af møderne, der 
tilsendes bestyrelsens medlemmer. 
Forretningsudvalget er ansvarligt for opfølgning på, de af bestyrelsen 
trufne beslutninger gennemføres. 
Den daglige drift varetages af forretningsføreren, der tegner klubben i 
alle daglige forhold.  
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Akut opståede problemer, der kræver handling og ikke kan afvente 
sags- behandling i bestyrelsen, sagsbehandles i forretningsudvalget. 
Bestyrelsen orienteres om sagsbehandlingen. 
 

4. De valgte 2 suppleanter indkaldes til bestyrelsesmøderne,. Pricippet i 
det er, at de derved får en lettere tilgang til arbejdet, såfremt de vil 
blive indkaldt som bestyrelsesmedlem. Suppleanterne har ikke 
stemmeret. 

Ligeledes betyder godkendelsen af pricipperne, at suppleanterne kan deltage i 
bestyrelses-møderne uden stemmeret.  

Der arbejdes fortsat med forretningsplanen, således at der kan forventes en færdig 
plan til næste møde. 

6. Konstituering 

Formand H. C. Ralking 

Kasserer Tove Vestergard Pasalic 
Næstformand Niels Halleløv 
Forretningsudvalg H. C. Ralking 
Økonomiudvalg  Tove Vestergaard Pasalic 
Baneudvalg Thor Petersen 
Sponsor- & Erhvervs- 
udvalg H. C. Ralking 
Begynderudvalg Niels Halleløv 
Husudvalg Niels Halleløv 
Turneringsudvlg Knud Høgh 
Sportsudvalg Marianne Maegaard 
Hcp og regeludvalg Marianne Maegaard 
Informationsudvalg Per Bech 
Trivelselsudvalg Per Bech. 
 
 

7. Elitens mulige samarbejde med Lübker (MM) 

MM fremlagde eliteudvalgets forslag til et nærmere samarbejde med Lübker Golf Klub 
om samarbejde om træning på eliteplan. Dette ville betyde, at MGC´s elitespillere 
skulle kunne træne på Lübkers trænings- og baneanlæg, selvfølgelig mod en betaling, 
ligesom Lübkers elitespiller skulle kunne træne på vores træningsanlæg. 

Efter en diskussion om det principielle i at elitespillere fra MGC skulle lægge en del af 
deres træningspas på fremmed baneanlæg, valgte udvalget at trække forslaget.. 

8. Energibesparelser, muligheder ift. Bygninger (NH) 

a) LED belysningspærer i alle lamper. Vi har haft et firma til at give et 
tilbud på udskiftning i samtlige lampesteder, hvor det er muligt at 
udskifte lyskilden til LED-pærer. Iflg. tilbuddet vil investeringen det 
første år være på 6.500 kr. efter fradrag af besparelsen. Efterføl-
gende vil den årlige besparelse være på ca. 30 t.kr. jfr. beregnin-
gen fra tilbudsgiver. Bestyrelsen besluttede at der skulle indhentes 
tilbud fra anden leverandør inden arbejdet iværksættes. 

b) Genoptagning af Rambølls gennemgang af varmeanlægget. NH er 
af den overbevisning at en sådan gennemgang vil kunne give os 
en bedre udnyttelse af varmeanlægget. Der vil naturligvis være en 
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omkostning til en sådan undersøgelse. Bestyrelsen besluttede at 
undersøgelsen kunne iværksættes, dog med et max. Beløb på 80. 
t.kr. incl. moms. 

Begge ovennævnte tiltag skal ses i forhold til, at vi har et usæd-
vanligt højt el-forbrug i klubben, det samlede beløb for 2012 var 
over 300 t.kr. 

9. Erhvervsklubben (HC)    

Der er i marts måned modtaget et forslag fra Erhvervsklubben til en samarbejdsaftale, 
som væsentligt afviger fra den tidligere aftale fra 2012, lige som forslaget ikke er i 
overensstemmelse med det der i forvejen var aftalt med Erhvervsklubben, har for-
manden skrevet til Erhvervsklubbens formand. Der er ikke endnu fremkommet noget 
svar på denne skrivelse, og da vi samtidig gennem vores sportsudvalg har fået oplyst, 
at der ikke vil blive givet penge til eliten i 2013, vil samarbejdsaftale i sin nuværende 
form ikke blive underskrevet med Erhvervsklubben. 

Den samlede bestyrelse var enig i dette. 

10. Eventuelt. 

Intet til dette punkt 

11. Næste møder/r 

Der er aftalt følgende møder – 23. maj kl. 16.30 og 27. juni  kl. 16.30 

12. Personale og fortrolige sager 

Der afholdes personalemøde den 30. april kl. 8.30 

Vi har ansat Simon Østergaard som greenkeeper medhjælper i et rotationsjob. 

Møde blev hævet kl. 21.15 af formanden.  

 

 

Referatet er sendt og skrevet af: Charlie Herbst 

Godkendt af: 

 

Hans Chr. Ralking Niels Halleløv   Tove Vestergaard 

        

Poul Lindberg Marianne Maegaard  Thor Petersen 

 

Knud Høgh Per Bech 
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