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Referat af bestyrelsesmøde d. 25. Juni i Mollerup Golfclub

Til stede:   Hans Chr. Ralking
  Henrik Vinther
  Niels Halleløv

  Marianne Maegaard
  Poul Lindberg
  Dorte Grau
  Tove Vestergaard
  Erik Bendixen
  Charlie Herbst
 

Fraværende:  ingen 
 
Referent:  Hanne Jakobsen
 
 Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra 23. maj
2. Orientering fra  

a) Formanden 
b) Forretningsføreren 
c) Udvalgene 

3. Status/opfølgning v/ kassereren 
4. Generelle sager 

• Status på medlemmer 
• Information, herunder nyhedsbrev, hjemmeside mv. 
• Organisering af frivilligt arbejde
• Drøftelse af beslutningskompetencer for bestyrelsesmedlemmerne
• ’Tour-de-force’: Hvordan fungerer dagligdagen for medlemmer, greenfeespillere, sponsorer og me

arbejdere? 
5. Enkelt sager 

• Byggesagen. Aftale med Juul & Nielsen vedr. gårdsplads mv. 
• Møde for nye medlemmer
• Kortbetaling i ankomstområdet
• Strategidag 
• Baneguide 
• Nedsættelse af Ordens- 

6. Opfølgning på arbejdsgrundlag 
7. Eventuelt 
8. Næste møde 

 

 

 

MOLLERUP GOLF CLUB 

Bestyrelsesmøde 25. juni 2012 
 

Referat af bestyrelsesmøde d. 25. Juni i Mollerup Golfclub 

Hans Chr. Ralking (HC) 
Henrik Vinther (HV)   
Niels Halleløv (NCH) 
Marianne Maegaard (MM) 
Poul Lindberg (PL) 
Dorte Grau (DG)) 

estergaard (TVP) 
Erik Bendixen (EB) 
Charlie Herbst (CH) 

Hanne Jakobsen 

Godkendelse af referat fra 23. maj 

 

Information, herunder nyhedsbrev, hjemmeside mv.  
Organisering af frivilligt arbejde 
Drøftelse af beslutningskompetencer for bestyrelsesmedlemmerne 

force’: Hvordan fungerer dagligdagen for medlemmer, greenfeespillere, sponsorer og me

Byggesagen. Aftale med Juul & Nielsen vedr. gårdsplads mv.  
Møde for nye medlemmer 
Kortbetaling i ankomstområdet 

 og amatørudvalg 

 

 

force’: Hvordan fungerer dagligdagen for medlemmer, greenfeespillere, sponsorer og med-
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1. Godkendelse af referat   

• Referatet fra 23. maj blev godkendt 

2. Orientering fra 

• Formanden (HC): 

Samarbejdet med Århus klubberne om et. evt. turisttiltag om hotel/green-fee pakke er sat i 
bero, Århus Golf Club vil ikke være med, mens Århus Ådal gerne vil starte tiltaget nu i 2012. Vi 
mener det må vente til 2013. 

Opfordre til at bestyrelsesmedlemmer tilmelder sig til Invitationsturnering fra Simon den 20. juli 

Jydedeal (tilbud på green-fee/hotel m.v. ) rundsendt til bestyrelsen, enighed om at MGC ikke 
på nuværende tidspunkt indgår i et lignende arrangement. 

• Forretningsføreren (CH): 

CH oplyser at medlemsantallet pr. 1.7.2012 er følgende: 

Junior  65        
Ungdom 76    
Long  2      
Senior  902      
Aktive  1045    
Passive 130     
 
AV-udstyr i restauranten er nu fuld funktionsdygtig. 
 
Der bliver ophængt ekstra lærred i loungen. 
 
Sekretariatet har i perioden 27/6 til 15/7 ændret åbningstid: 
Mandag-tirsdag kl. 10.00-14.00 
Onsdag lukket 
Torsdag               kl. 10-00-17.00 
Fredag lukket. 
 
Muligheden for at tegne driving-range medlemskaber skal fremgå af hjemmesiden. Pris kr. 
600,- for 2012 sæson, udløb 30/9-2012. 
Der er kommet ca. 10 nye driving-range medlemskaber. 
 

  
Udvalgene: 

Trivselsudvalget (EB) 

• Kaj Åge Hoffmann ønsker at udtræde af trivselsudvalget. Vi forsøger at finde nyt medlem blandt tor-
dagsherrer og tirdagsdamer. 

• Der søges frivillige til maling af plankeværk ved greenkeeperhus 
• I lighed med tidligere bør der sidst i august måned afholdes et møde for årets nye medlemmer, med ind-

læg fra bestyrelsen, udvalgene og "klubber i klubben". Invitation skal udsendes omkring 13. august. For-
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slag til mødedato - mandag den 27. august. 
• Vinter arrangementer - I lighed med tidligere år, bør der arrangeres 4-5 aftener, hvor medlemmerne kan 

mødes omkring et tema og med et efterfølgende let traktement. Trivselsudvalget lægger op til, at udbrede 
kendskabet til hinanden, hvorfor vi vil bede "klubber i klubben" tage hver et arrangement. Trivselsudvalget 
gentager regelaften i februar, og er gerne medvirkende i øvrige arrangementer. 
Ideliste: 
• Elitens erfaringer fra Elitedivisionen, evt. krydret med Knud Storgaards oplevelser som pro. 
• Bankospil 
• Introduktion til bridge (forstå grundregler) 
• Temaaften - præsentation af et land i ord og smag 
• Erhvervsklubben - sponsorpræsentation 
• Galleriaften - gerne lokale og medlemmer 
• Tapas aften - krydret med tilberedningsfif  

• Frivillige arbejdsgrupper. EB følger op på, hvem der pt. er i hvilke grupper, hvem de samarbejder med i 
klubben og søger nye medlemmer til andre nødvendige opgaver. Koordineres med øvrige udvalg. 

• Det tages ligeledes op, hvordan "store oprydningsdags" gennemførte opgaver ikke forfalder. Det bliver 
sværere og sværere at finde frivillige, når tingene forfalder efterfølgende! 

• De mange nye (enlige?) begyndere/ prøvemedlemmer savner tilsyneladende kontakter i klubben fra 1. 
træning til "bestået prøve". Vi bør måske spørge mere ind til behov for kontakt. 

• Kan "klubber i klubben" ikke lave tællende turneringer (de nye handicapregler). EB tager det op i bestyrel-
sen. 

• Er det tid at genoptage "Mortens-turnering" og "Juleturnering"? EB bringer det videre til turneringsudvalget. 
•  Der savnes en oversigt over, hvilke tiltag/ opgaver der er vedtaget, men afventer økonomi el. andet. Kun-

ne reducere rygtedannelser/ misforståelser. 
• Nye spillere må ikke mistes på grund af  manglende spillepartnere. Der ønskes ophængt en liste hvor man 

kan søge en spillepartner. 

 
Turneringsudvalget (HV) 

Turneringer siden sidste bestyrelsesmøde  
26. maj Ryste sammen turnering med 40 deltagere – ny turnering i 2012.  
Gode tilbagemeldinger fra deltagerne – ønske om fortsættelse næste år. 
 
28. maj Terminalmatchen med 72 tilmeldinger – fint antal – holdturnering indlagt sammen med individuel tur-
nering. God ide med samlet morgenmad  
 
8. juni Invitationsturnering arrangeret af Sponsorudvalget – information under sponsorudvalget. 
 
15. juni Erhvervsklubmatch 52 deltagere – gun start kl. 12.30. Det er problematisk med spillere som går ud in-
den.  
 
Par match samme eftermiddag med gunstart kl. 16.30 på forni – skal ikke gentages, da det igen giver proble-
mer med spillere, der går ud på golfboxtider eller via boldrende. Flere gæstespillere gik ind midt på runden – 
og det er ikke god service for gæster og egne spillere. 
 
16. juni 2 generationer med i alt 14 par 
  
23. juni Sct. Hans match 32 tilmeldte. Spilles som par turnering med fælles spisning og bål bagefter. 
 
Tirsdagspigerne havde besøg fra Hammel den 12. juni, hvor der var banelukning, men dette var ikke synligt for 
andre golfspillere. Både gæster og egne spillere kom i vejen for pigerne.  
 
Vi har ønske om et skilt ved 1. tee om information om hvilke former for lukning, der er på banen en konkret 
dag. 
Efterlyser en bedre varsling på golfbox i forbindelse med  bestilling af tee-tider forud for en turnering med 
gunstart, idet spillerne ikke ser den nuværende røde advarselstekst. Sekretariatet vil fremtidigt blokere for 
bestilling af tee-tider 2 timer før en gunstart, og ændre disse tider til boldrende tider med advarsel om at der 
afvikles turnering med gunstart kl.xx og at banen skal forlades senest kl. xx. 
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Det er besluttet at genoptage Mortens-aften turneringen i november og juleturneringen 2. juledag. 

Referat fra eliteudvalget i forbindelse med 3. og 4. turneringsrunde er lagt på hjemmesiden. 
 

Baneudvalget (DG) 

Baneudvalget havde den store banerundtur 11.6. 
De store visioner er skubbet lidt; det er små opgaver/projekter, der giver banen et løft: 

 
• Der må ikke ligge afklip fra greens synligt 
• Bænke, skraldespande og boldvaskere skal stå hensigtsmæssigt  
• Sti-projekter skal gøres færdige 
• Der er mange ”slid-huller” omkring teesteder og greens. Der skal eksperimenteres med en god 

stabil blanding af muld/sand/grus og få fyldt hullerne ud og sået græs 
• Der er spindemider over hele banen – vi undersøger hvad vi kan gøre 
• De træer, der er gået ud skal fældes 
• Der skal klippes mellem træerne, der hvor området er i spil 
• Der skal regnes på, om vi ikke kan komme af med jernplader ved p-pladsen – der pynter ikke, 

men er nødvendige, når der bliver leveret sand osv. 
• Hjørnet ved P.O. Pedersens vej skal ryddes i bunden – der er gode træer, så de bliver, og vel-

komstskilt opsættes. 
• Vanding er et problem – vi burde have både trykstation og syreanlæg – græsset får ikke nok ud 

af gødning etc. med den ph-værdi vandet har 
• Der skal ryddes op i de bygningsnære områder 
• Taler med trivselsudvalget, om vi kan finde ud af at lave nogle sjak, der kan hjælpe med nogle af 

opgaverne. 
 

Sponsorudvalg (HC) 
 

Netop afholdt arrangement for potentielle sponsorer meget vellykket, 26 deltagere. Der følges op overfor del-
tagerne. Arrangementet har foreløbig givet 1 medlem. 
Et lignende arrangement overvejes gentaget den 21. sept.12, med invitation af erhvervsdrivende i Risskov, 
Egå og Lystrup. 
Ved fremtidige arrangementer skal det tilstræbes, at der er deltagelse fra klubben i hver bold. 
Sponsoraftaler: 
Der er p.t. 4-5 ledige hul sponsorater. 
 
Sportsudvalget (MM) 
Alle hold spiller hjemmekamp den 4. august 2012, vi opfordrer klubbens medlemmer til at møde op og give 
spillerne opbakning 
Handicapudvalget (MM) 

MM afholder en tirsdag i juli og en mandag i august medlemsmøder vedr. de nye hcp. regler, de nøjagtige da-
toer offentliggøres via næste nyhedsbrev. Yderligere vil klubberne i klubben blive tilbudt et besøg hvor de nye 
regler kan gennemgås. 

 

 

3. Regnskab/økonomi 

Gennemgang med status pr. 31/5-12. 

Budgettet følges nøje, og udviser et resultat på kr. 100.000 bedre end budgetteret. På næste bestyrelsesmø-
de i august fremlægges halvårsregnskabet samt et estimeret årsregnskab. 

Omsætning: 38 % af greenfee-indtægter opnået på 2 måneder, hvorfor det forventes, at vi når det budgette-
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rede mål. 
 

4. Generelle sager 

Status på medlemmer -CH forventer en tilgang af nye medlemmer på ca. 50-60 indenfor den næste 
månedstid, hvilket betyder, at vi vil kunne tage yderligere 50-75 medlemmer ind før max. grænsen på 1175 
medlemmer er nået. 

Information, herunder nyhedsbrev,hjemmeside mv- EB  Nyhedsbrevet vel modtaget blandt medlemmerne. 

Nyt udseende til hjemmesiden overvejes, således at også hjemmesiden bliver brugbar fra i-phone og i-pad. 

Organisering af frivilligt arbejde – overgår til næste bestyrelsesmøde. 

Drøftelse af beslutningskompetencer for bestyrelsesmedlemmerne – TVP  

Forretningsplanen kigges igennem på strategi-dagen, og der opfordres til at tydeliggøre hvilket kompetencer 
man erhverver til de enkelte sager. 
 
´Tour de force´ - overgår til næste bestyrelsesmøde. 
 

5. Enkelt sager 

Byggesagen (NH)  

Jørgen Østergaard deltog i behandlingen af dette punkt og redegjorde for forhandlingsforløbet med Juul & 
Nielsen. 

På byggeudvalgsmødet d. 7. juni med Juul & Nielsen er der indgået aftale om, at renovering af gårdspladsen 
påbegyndes d. 2. juli. Det har været et langt og sejt forløb at få etableret et møde og vores advokat har 
arbejdet med dette i flere måneder. Juul & Nielsen vedstår sig udbedring af en del af problemerne med 
gårdspladsen, men fraskriver sig ansvaret for andre problemer. Det drejer sig bl.a. om knækkede fliser, som 
skyldes at der er kørt med bil på gårdspladsen. Jørgen Østergaard har for ca. ½ år siden fremsat forslag om, 
at der etableres et grønt areal  der, hvor der nu er rundeller. Dette vil dels give ekstra fliser til erstatning for de 
knækkede og dels minimere det samlede arbejde. Fra MGCs side er forslaget tænkt som en udgiftsneutral 
løsning. Forslaget blev accepteret af Juul & Nielsen på byggemødet.  

Flere i bestyrelsen udtrykte ønske om, at de nuværende rundeller blev fastholdt. Dette er imidlertid ikke muligt 
uden betydelige ekstraudgifter for klubben og med risiko for, at hele forhandlingsforløbet starter forfra, således 
at det næppe bliver i år arbejdet påbegyndes.  Med udgangspunkt i, at en løsning ikke på nuværende 
tidspunkt må koste klubben penge, tilsluttede et flertal i bestyrelsen sig på den baggrund det indgåede forlig. 
Henrik Vinther var ikke enig i denne beslutning.  

Møde for nye medlemmer – EB  Mødet planlægges til den 27. august 2012 hvor de nye medlemmer 
præsenteres for bestyrelsen, klubberne i klubben samt sekretariatet.  

Kortbetaling i ankomstområdet – NH  Fremtidigt skal det være muligt at betale med Visakort og MasterCard. 

Strategidag – HC/PL Afholdes lørdag den 30.6.12 oplæg med overordnet emne visioner rundsendes til 
bestyrelsesmedlemmerne. 

Baneguide – DG Der arbejdes på at finde sponsorer til projektet. 

Nedsættelse af Ordens-og amatørudvalg – HC  overgår til næste bestyrelsesmøde. 

6. Opfølgning på arbejdsgrundlaget – overgår til næste bestyrelsesmøde 

7. Eventuelt 

8. Næste møde 
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• Næste bestyrelsesmøde afholdes den 20. august 2012 kl. 16.30 

Møde blev hævet kl. 21.45 af formanden.  

Referatet er sendt og skrevet af: Hanne Jakobsen 

Godkendt af: 

 

Hans Chr. Ralking Henrik Vinther   Niels Halleløv 

             

Poul Lindberg Marianne Maegaard   Dorte Grau 

 

Tove Vestergaard      Erik Bendixen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


