
MOLLERUP GOLF CLUB 

Bestyrelsesmøde 

19. oktober 2009 
 

Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 19. oktober 2009 
i klubbens lokaler Mollerupvej 7 – Risskov.  

Til stede:   Jørgen Østergaard Nielsen 
  Jørgen Winther 
  Torben Thomasen 

  Marianne Maegaard 
 Henrik Vinther   

  Bjarne Svensson 
  Niels Eilif Hansen 
  Hans Christian Thøgersen 
  Charlie Herbst 

 

Fraværende:     
    
Den udsendte dagsorden er som følger: 

1. Godkendelse af referat (Vedlægges som bilag) 
2. Orientering fra  

• Formanden 
• Forretningsføreren 
• Udvalgene 

3. Byggesagen: 
• Hvad nu 

4. Regnskab: 
• Balance pr. 30/9-2009 (Vedlægges som bilag) 
• Regnskabsestimat 2009 (vedlægges som bilag) 
• Budget 2010  

5. Enkeltsager 
• Ingen 

6. Eventuelt 
7. Næste møde 

 

1. Godkendelse af referat 

Referat fra møde den 03. august er godkendt.  

2. Orientering 

• Orientering fra formanden under pkt. 3 

• Forretningsføreren: DGU har varslet datoen 19. – 20. marts for Repræsen-
tantskabsmødet i 2010, mødet afvikles på Hotel Grand Par i Korsør. 



• Udvalgene: 

Informations- og trivselsudvalget: 

MOLLIGAN 

• Bladet vil blive udsendt i begyndelsen af december. Seniorklubben 
stiller med pakkehold. 

Molligans fremtid er blevet drøftet i redaktionsudvalget. Bladet mangler en 
ny redaktør. 

 

 Begynder- og turneringsudvalg: 

• Marianne udarbejder til næste møde oplæg til turneringsplan for MGC 
sæson 2010. 

 

Baneuvalget: 
 
• Greenkeeperne er pt. i gang med at plante træer op langs hul 6 d mod 

Robert Fultons Vej, ligesom der andresteder bliver flyttet rundt på 
træer og buske. 

• Banen vil også i den kommende tid blive klargjort til vintersæsonen, 
vinterhuller og vinterudslagsmåtter vil blive klargjort. I tilfælde af 
længerevarende frost, vil sommergreens blive permanent lukket i en 
længere periode, flagene vil blive taget ind og samtlige greens vil blive 
afspærret med snor. Dette betyder, at ingen må betræde greens, heller 
ikke for at hente en vildslået bold.  

 

3.   Byggesagen 

Der forventes byggetilladelse i perioden kort efter den 22. oktober, som er tids-
fristen for indsigelser til projektet. Der er d.d. ikke fremkommet nogen indsigel-
ser.  

Der har d.d. været afholdt møde med repræsentanter for entreprenøren og 
klubbens byggeudvalg m.fl. for at gennemgå og aftale den endelige kontrakt. 
Der arbejdes videre i udvalget, og det næste møde afholdes mandag den 26. ok-
tober, på dette møde er entreprenøren også klar med en tidsplan for hele byg-
geriet.  

Det forventes, at arbejdet med nedrivning påbegyndes den 2. november. 

4.   Regnskab 

Balancen pr. 30/9 2009 var udsendt til bestyrelsen inden mødet. 

Udviste et tilfredsstillende resultat, og toges til efterretning. 

Forretningsføreren havde udsendt et estimat på regnskabet for 2009, samt for-
slag til budget for 2010. Udvalgene blev anmodet om, at gennemgå forslaget til 



budget for det enkelte udvalg, og melde tilbage til forretningsføreren, der heref-
ter vil udarbejde endnu et forslag til bestyrelsesmødet den 2. december.    

5. Enkeltsager 

Ingen 

      6.  Eventuelt 

Intet 

      7. Næste møde: 

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til den 2. december kl. 17.00 – samt 21. januar 
2010 og 17. februar 2010 disse datoer i 2010 er mødet også kl. 17.00. 

Møde blev hævet kl. 19.45 af formanden.  

Referatet er sendt og skrevet af: Charlie Herbst 

Godkendt af: 

 

Jørgen Østergaard                                   Torben Thomassen 

 

 

Jørgen Winther                            Henrik Vinther               Marianne Maegaard 

 

 

Niels Eilif Hansen                         Hans Chr. Bech Thøgersen Bjarne Svensson Thøgersen
 Bjarne Svensson  


